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Mardrömsfacit: De
misslyckas i 97 procent av
fallen – pressas av
stämningar
En av landets största rekonstruktionsbyråer lyckas
bara med 3 procent av sina uppdrag: nästan alla
företag som ska räddas går i konkurs, enligt
Kronofogdens kartläggning. Bolaget i fråga är
snabbväxaren Plana, erfar Di. Missnöjet är stort och
företaget pressas av flertalet stämningar. 

Linnea Bolter

Uppdaterad: 20 december 2020, 18:15 Publicerad: 16 december 2020, 19:00

För rekonstruktionsmarknaden är coronapandemin rena raketbränslet.
Fram till den 30 november hade 315 rekonstruktioner inletts. Det är mer än
dubbelt så många som under hela 2018 och 50 procent fler än under förra
året, enligt uppgifter från kreditupplysningsbolaget Creditsafe.

Foto: TT/Mostphotos
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Om våra annonser

Hur många av de företag som får en andra chans lyckas resa sig igen? Den
liknelse som återkommer bland jurister i branschen är talande: Det är, så att
säga, svårare att vara akutläkaren som ska hålla patienten vid liv än
begravningsentreprenören som tar hand om den avlidne. 

Kronofogden har kartlagt rekonstruktionerna under andra halvåret 2019. Av
de 92 som granskats var 30 procent lyckade, vilket innebär att företagen
landade i ett ackord (nedskrivning av skulder) och var fortsatt verksamma när
mätperioden avslutades den 31 maj i våras. 

Det finns dock en tydlig uppdelning av marknaden, där vissa rekonstruktörer
är mer framgångsrika än andra. De som arbetar som både konkursförvaltare
och rekonstruktörer lyckades med hälften av sina rekonstruktioner under
perioden.

Rekonstruktörer som inte är konkursförvaltare hade i stället bara framgång i
7 procent av fallen. Bland dessa finns en dominerande aktör som ansvarade
för 29 av totalt 42 rekonstruktioner i gruppen. Av de 29 rekonstruktioner som
byrån hanterade gick endast en (3 procent) i mål. 

Byrån som, enligt Kronofogdens granskning, misslyckades med 97 procent av
sina rekonstruktioner är Plana, erfar Di. 

Ekonomiskt kan bolaget triumfera. Mellan 2016 och 2019 ökade
nettoomsättningen med 276 procent till drygt 32 miljoner kronor.
Vinstmarginalen (resultat före bokslutsdispositioner/nettoomsättning)
pendlade mellan drygt 12 och 18 procent under samma år.

I strid med uppgifterna om den höga konkursfrekvensen bland Planas
rekonstruktionsuppdrag, hävdar företagets vd och ägare, Christer Backman,
att bolaget lyckas bättre än de flesta. 

Planas vd Christer Backman. Foto: Pressbild

https://gdpr.bonniernews.se/annonsering/


”Vi har statistik på alla rekonstruktioner och rekonstruktörer för 2019 och
2020. Av 108 rekonstruktioner har 56 klarat sig, vilket kan sättas i relation till
att cirka tre fjärdedelar av alla rekonstruktioner misslyckas enligt Svenskt
Näringsliv”, säger han.  

Under året har Plana pressats av flera stämningar. I fem tingsrättsmål har
konkursförvaltare stämt bolaget för, vad man bedömer, oskäligt höga
arvoden. 

Advokaten Pär Broomé, som företräder det konkursboet Betongfabriken i
Glumslöv, har i dagarna lämnat in en stämning på knappt 1,3 miljoner
kronor. 

”En rekonstruktör tar tillfälligt över företagets ekonomi genom ett
administrationskonto, där man godkänner och utfärdar betalningar – även
arvode. I det här fallet har Plana lyft arvoden i kopiös mängd en gång per
vecka”, säger Pär Broomé. 

Malin Andersson, advokat på samma byrå (Acta), tillägger:  

”Plana har fortsatt rekonstruktionen långt efter att det inte fanns några
förutsättningar att lyckas – och fortsatt lyfta arvoden. Under tiden har
bolagets skulder ökat med ytterligare 5 miljoner kronor. Det är väldigt
anmärkningsvärt.”

Stämningsbeloppet motsvarar den summa som de bedömer överstiger en
skälig nivå. 

”Det nedlagda arbetet, utifrån uppnått resultat och vad en normalt skicklig
rekonstruktör skulle fakturera, är inte värt mer än 800.000 kronor, enligt vår
bedömning”, säger Malin Andersson. 

Christer Backman anser dock inte att Planas fakturering är mer vidlyftig än
konkurrenternas på marknaden. 

”Vi är transparenta med våra arvoden och jag vågar säga att vi inte är dyrare
än traditionella konkursförvaltare. Advokater är ju inte direkt kända för låga
arvoden”, konstaterar han. 

Pär Broomé pekar även på att Plana använder sig av tveksamma metoder för
att ragga nya kunder. 

”Vi känner till att de har en uppsökande verksamhet som riktar in sig på bolag
med en relativt svag ledning. De suger sig fast, sedan rullar det på, utan
hänsyn till förutsättningarna eller hur bolaget går”, säger han. 

Fler beskriver Planas marknadsföring som aggressiv, bland annat Håkan
Jansson, konkursförvaltare och rekonstruktör med 25 år i branschen.



”De kollar vilka företag som har betalningsanmärkningar, ringer upp,
erbjuder sig att hjälpa till och lockar med lönegarantin. Vi advokater får inte
närma oss företag på det sättet”, konstaterar han.  

Christer Backman slår ifrån sig kritiken: 

”Att vi delar med oss av vår kunskap om vi har kontakt med bolag som har en
svår situation, tycker jag inte är kontroversiellt.”

Han tillägger: 

”Jag förstår att det kan finnas en frustration över att Plana är en uppstickare
på en marknad som advokater och konkursförvaltare tycker är deras.”

 

FAKTA: FÖRETAGSREKONSTRUKTION
Rekonstruktion är ett alternativ till konkurs, när ett företag, som hamnat i
trångmål, bedöms ha en möjlighet att leva vidare.

 

Ansökan om rekonstruktion beslutas av tingsrätten. Normalt beviljas en
rekonstruktion för tre månader, med möjlighet till förläning på tre månader åt
gången. Dock aldrig mer än tolv månader.  

 

Under rekonstruktionsperioden kan inga fordringsägare försätta bolaget i
konkurs. Staten tar också över löneansvaret en viss tid via den så kallade
lönegarantin. 

 

Alltså tar även skattebetalare en del av kostnaden kring en
företagsrekonstruktion. 

 

Källa: Kronofogden

 

Linnea Bolter
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Topprekonstruktören dömd
för grovt ekobrott – vd:n: ”En
tillgång”
En stor del av tillväxtbolaget Planas uppdrag
hanteras av en rekonstruktör som tidigare dömts till
fängelse för grov förskingring. Planas vd, Christer
Backman, anser dock inte att medarbetarens
bakgrund är olämplig för yrkesrollen. 
”Vi har ju en rättstradition i Sverige som går ut på

att den som avtjänat sitt straff också har sonat sitt
brott”, kommenterar han. 

Linnea Bolter

Uppdaterad: 18 december 2020, 20:37 Publicerad: 18 december 2020, 20:32

På torsdagen rapporterade Di om det snabbväxande bolaget Plana som
misslyckas med 97 procent av sina rekonstruktioner. Uppgiften kommer från
en granskning av Kronofogden, där Plana benämns som ”byrån”. Att byrån
ifråga är Plana, bekräftas av flera källor till Di. 

Efter att artikeln publicerades skickade Plana ut ett mejl till sina kunder där
uppgifterna om bolagets höga misslyckandefrekvens dementeras, enligt ett
företag som anlitat Plana under året. 

I ett inlägg på Linkedin kallar Planas vd, Christer Backman, Di:s artikel för
”hårt vinklad” och baserad på statistik som han inte känner igen. 

I ett annat inlägg, på samma plattform, kommenterar han stämningarna som
gäller oskäligt höga arvoden: Plana är transparent med sina arvoden ”som
ligger i linje med övriga branschen”, skriver han.  

Granskning: Snabbväxarens usla facit. Rekonstruktionsbyrån lyckas bara med 3
procent av sina uppdrag
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Påståendet skorrar mot det en av företagets nuvarande kunder berättar för
Di. Företagaren, som fortfarande inte gett upp hoppet om att rädda sitt bolag
och därför vill vara anonym, anlitade Plana som rekonstruktör i våras.
Arvordet, som enligt en muntlig offert skulle uppgå till 1,2 miljoner kronor,
landade på nästan det dubbla. 

Efter Di:s publicering hörde dock Plana av sig till företaget för att meddela att
de skrivit ned arvodet till den ursprungliga summan. Skälet Plana hänvisade
till, enligt företagaren, var att bolaget gått ur rekonstruktionen (som
misslyckades) och att Plana varit ”framtung i debiteringen”. 

Under rekonstruktionen, som förlängdes med tre månader, var råden från
Plana sparsmakade, berättar företagaren.

”Jag efterlyste flera gånger någon form av körschema, med steg ett, två och
tre för att få vägledning om hur vi skulle arbeta. Den information vi fick var
totalt bristfällig.”

När rekonstruktionens första tre månader nått sista datum hade Plana inte
tagit fram ett ackordförslag (nedskrivning av skulder), vilket hör till själva
syftet med en rekonstruktion. 

Tingsrätten beviljade ytterligare tre månader. Men inte heller när den
andra perioden löpte ut hade ett ackordförslag jobbats fram. 

Företaget fick avslag på en tredje och sista förlängning av rekonstruktionen,
vilket kan innebära att de missat möjligheten att landa i ett offentligt ackord
som fastställs av tingsrätten. 

Planas topprekonstruktör Tomas Arebo, som även sitter i bolagets styrelse,
ansvarade för processen. 

Vad företagaren inledningsvis inte kände till, men senare fått kännedom om
via ryktesvägen, är att hovrätten dömde Tomas Arebo till 15 månaders
fängelse för grov förskingring år 2007. 

Enligt domen upprättade Tomas Arebo under sin tid som vd, för ett
numera konkursat företag, falska fakturor. Han lät även bolaget stå för
privata utgifter. Bland annat tog företaget delar av kostnaderna för ett
husbygge på Ingarö i Stockholms skärgård. 

”Det är svårt att ta till sig. Han är väldigt förtroendeingivande och ger intryck
av att veta vad han pratar om”, säger företagaren.

Christer Backman kommenterar till Di att han känt till målet i många år. 

”Det berättade han för mig i ett väldigt tidigt skede. Vi har ju en rättstradition
i Sverige som går ut på att den som har avtjänat sitt straff också har sonat sitt
brott.”



Är grov förskingring en lämplig bakgrund som rekonstruktör, anser
du? 
”Vår affärsidé handlar ju i grund och botten om att ge företag en andra chans
och hjälpa bolag att gå från motgång till framgång. Då är det naturligtvis
också en tillgång att ha varit med om just en sådan resa själv”, konstaterar
Christer Backman. 

Företagaren, vars bolags framtid nu hänger på att få in finansiärer och ett så
kallat underhandsackord med bolagets borgenärer, summerar samarbetet
med Plana som overksamt.

”Det är väldigt mycket ord. Vi har aldrig fått någonting skriftligt på hur vi ska
gå till väga. Det är säkert ett sätt att i efterhand kunna svära sig fria från saker
de sagt.”

Linnea Bolter

Expert föreslår: Så här pass
hybrid kommer framtidens
arbetsplats att vara
Publicerad: 14 juli 2021, 10:24 Uppdaterad: 15 juli 2021, 14:53

Framtiden är hybrid – med ett brett utbud av
preferenser för hur vi kommer att arbeta. Företagen
bör således sträva efter att få ut det mesta av olika
modeller för både kontors- och hemarbete för att
både upprätthålla och även öka produktiviteten. 

Detta innebär att de måste göra det lätt för
anställda att samarbeta effektivt, oavsett var de
befinner sig. 

Vill du lära dig mer om framtidens arbetsplats? 

Innehåll från Verizon ANNONS

https://www.verizon.com/business/en-gb/solutions/digital-transformation/future-of-work/research/?cmp=bac:hus:aw:emea:intl:article_cta-307164860_154289847&utm_medium=bac&utm_source=hus&utm_campaign=intl&utm_content=aw:emea:article_cta&dclid=CMf5teiS4vECFcVIGQodfxIHSQ
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Skandalrekonstruktören
tömde bolaget – Make Up
Store återkräver
miljonarvode
Skandalerna fortsätter kring rekonstruktören Plana
som anklagas för att köra företag i botten. Nu
kräver konkursboet för Make Up Store tillbaka drygt
1 miljon kronor av arvodet som Planas rekonstruktör
plockade ut. Enligt konkursförvaltarna har Plana i
princip ”tömt bolaget” som gick i konkurs i mars.

Linnea Bolter

Publicerad: 4 maj 2021, 20:56

I december rapporterade Dagens industri om företaget Plana som enligt
Kronofogden misslyckats med 97 procent av sina rekonstruktioner och som
pressades av flera stämningar. 

Make Up Store kräver Planas rekonstruktör på dryga miljonen. Foto: Jesper Frisk

ANNONS
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Om våra annonser

Sedan dess har en ny stämning tillkommit, vilket innebär att det för
närvarande finns sju pågående stämningar riktade mot Plana vid Attunda
tingsrätt. 

Dessutom kräver konkursboet för sminkkedjan Make Up Store tillbaka cirka
1,1 Mkr av det arvode som Plana tog ut för bolagets tolv månader långa
rekonstruktion som avslutades den 5 mars. 

Det framgår av ett yttrande som Di tagit del av och som lämnades till
Stockholms tingsrätt i dagarna.  

Yttrandet, som kommer från advokatbyrån Carler, avslutas med att
sammanfatta rekonstruktionen: ”det som gjorts är att rekonstruktören genom
sitt arbete i princip har tömt bolaget.”

På 14 sidor beskriver konkursförvaltarna hur Planas mest framträdande
rekonstruktör bland annat plockade ut arvode från företagets konton, trots att
det inte fanns medel till skatteinbetalningar. 

Hade ägarna synpunkter på arvodet när rekonstruktionen pågick? 
”Såvitt känt, ja. Bolaget har i ett stort antal fall ifrågasatt rekonstruktörens
arvode och tillgodogörande av detta”, kommenterar Make Up Stores
konkursförvaltare, Linda Schenholm. 

Om våra annonser

Betalningen av Planas fakturor sköttes, såvitt hittills utrett, av
rekonstruktören själv – i de flesta fall utan att Make Up Store först attesterade
eller ens fick ta del av dem innan de betalades. 

”Bolaget har alltså i praktiken saknat möjligheter att i förväg förhindra
betalningar till rekonstruktören, utan har varit och är hänvisat till att invända
mot betalningarna i efterhand”, säger David Rutegård, också
konkursförvaltare på Carler. 

Vidare anser de att rekonstruktionen borde ha avbrutits efter tre månader.
Redan i maj förra året stod det klart att Make Up Store inte klarade att betala

ANNONS

Surfar: Lite Medel MycketJämför billiga mobilabonnemang

Operatör Surf Villkor Pris Mer

 
Fastpris 2 GB

2 GB*
- Halva priset i 4 månader. 
- Surfen ingår inom EU/ESS. 
- Valbart erbjudande: 2 månader halva priset + 50
GB surf extra.

47,50 kr 
95 kr

 
Mini 2GB

2 GB*
- 50 samtal ingår. 
- Oanvänd surf sparas.  
- Surfen gäller i Sverige och EU/ESS.

99 kr

Mobilabonnemang 4GB
4 GB*

- +40 GB extra. 
- 50% rabatt i 3 månader. 
- Spara oanvänd surf.

49 kr 
99 kr

 
Fastpris abon. Mini 3 GB

3 GB
- 200 fria minuter. 
- 2000 SMS och MMS. 
- Surf endast i Sverige.

95 kr

Fria samtal & mess 3 GB
3 GB*

- +30GB extra surf. 
- 75% rabatt i 2 månader. 
- Spara surf i 12 månader. 
- Surfen ingår inom EU.

25 kr 
100 kr

*Oanvänd surf sparas till nästa månad 
Röda priser gäller för en begränsad tid

https://gdpr.bonniernews.se/annonsering/
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sina skatteskulder och drog på sig dröjsmålsräntor.

Planas vd Christer Backman anser dock att längden på Make Up Stores
rekonstruktion var motiverad. 

”Vid tidpunkten för förläningarna tillstyrkte Skatteverket och
rekonstruktören ansökningarna och tingsrätten delade deras bedömning och
fann att det fanns såväl särskilda som synnerliga skäl för att låta
rekonstruktionen fortsätta”, svarar han i ett mejl till Di. 

På samma arvodestema, och riktat mot samma rekonstruktör, stäms Plana
av konkursboet för släpvagnsdistributören Boro Nordic. Under de två
månader som företagets rekonstruktion pågick hann Plana lyfta drygt
440.000 kronor i arvode och utlägg. 

Om våra annonser

Paul Wisén, grundare och tidigare ägare, reagerade på de vidlyftiga
summorna som plockades ut från bolaget. 

ANNONS

Surf: Ganska mycket MycketMobilabonnemang med mycket surf

Operatör Surf Villkor Pris Mer

 
Obegränsad Net�ix och C
More

Obegr.
- 5G-Redo 
- Använd 50GB i EU/EES 
- Obegränsad surf i Sverige

659 kr

 
Mobilabon. Obegränsad

Obegr.
- 50 GB surf i EU/EES och i ytterligare ca 25 länder
i världen.  
- 5G ingår. 
- Obegränsad surf i Sverige.

569 kr

 
Fastpris abon. 100 GB

100 GB*
- 13 GB surf ingår i EU.  
- 100 GB extra surf att använda under tre
månader.

375 kr

Mobilabon. 100GB
100 GB*

- +40 GB extra. 
- 50% rabatt i 3 månader. 
- Spara oanvänd surf.

174 kr 
349 kr

 
60 GB

60 GB*
- Behåll din oanvända mobilsurf till nästa månad. 
- Surfa 50 GB/mån i EU/ESS. 
- Telias nät

399 kr

*Oanvänd surf sparas till nästa månad 
Röda priser gäller för en begränsad tid
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”Skälet till att vi gick in i rekonstruktion var för att pausa amorteringarna till
banken under en period. Men kostnaden för rekonstruktörens arvode var
mycket större än det vi annars skulle ha amorterat”, säger han och tillägger: 

”Plana har ett utstuderat sätt att tömma bolag på. De är smarta. Jag ryckte i
nödbromsen efter två månader – då hade de ändå hunnit ta ut nästan en halv
miljon kronor.”

I både Boro Nordics och Make Up Stores fall har Plana på eget initiativ
kontaktat ägarna för att sälja rekonstruktioner.

”Vårt intryck är att Plana ägnar sig åt vad som närmast kan beskrivas som
'ambulance chasing' (amerikansk stereotyp av advokater som följer
ambulanser till akuten för att skaffa sig klienter, reds. anm.)”, säger David
Rutegård. 

Christer Backman slår ifrån sig kritiken mot Planas uppsökande
marknadsföring. 

Om våra annonser

”Vi verkar för att göra rekonstruktioner mer tillgängliga, något som ligger i
linje med EU-direktivet. Vårt engagemang i de små och medelstora bolagen är
mycket uppskattat hos ägarledda bolag som i normala fall kanske inte får
gehör hos de traditionella advokatbyråerna.”

Från juli nästa år kan dock marknaden för aktörer som Plana försvinna. En
statlig utredning, som nu ligger på regeringens bord, föreslår att bara
konkursförvaltare (ofta advokater) ska få ansvara för rekonstruktioner. 

”Det är ett helt annat erfarenhetskrav, som bland annat motiveras av en
undersökning från Kronofogden som visar att rekonstruktioner lyckas i högre
grad när de hanteras av en konkursförvaltare”, säger juristen Ylva Norling
Jönsson som ledde utredningen.  

Vad blir effekten av att kraven skärps? 
”Vi hoppas på fler lyckade rekonstruktioner. I de fall konkurs är rätta vägen är
det bra om konkursen kommer tidigt så att det fortfarande finns tillgångar att
dela ut till borgenärerna.”

ANNONS
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Fakta: Rekonstruktioner – skärpta krav på gång

Rekonstruktion är ett alternativ till konkurs, när ett företag som hamnat i
trångmål bedöms ha en möjlighet att leva vidare.

Ansökan om rekonstruktion beslutas av tingsrätten. Normalt beviljas en
rekonstruktion för tre månader, med möjlighet till förläning på tre månader åt
gången. Dock aldrig mer än tolv månader.  

Under rekonstruktionsperioden kan inga fordringsägare försätta bolaget i
konkurs. Staten tar också över löneansvaret en viss tid via den så kallade
lönegarantin. Alltså tar även skattebetalare en del av kostnaden kring en
företagsrekonstruktion.
 
Lyckade företagsrekonstruktioner landar i ett offentligt ackord – ett beslut om
nedskrivning av skulder som fattas av en tingsrätt. 

Ett alternativ till offentligt ackord är så kallat underhandsackord där
rekonstruktionsbolaget kommer överens om ett ackord med samtliga borgenärer,
utan tingsrättens inblandning.

Under 2020 inleddes 325 företagsrekonstruktioner, vilket kan jämföras med 202
företag 2019. Till och med april i år hade knappt 50 rekonstruktioner inletts. 

Marknaden är uppdelad mellan rekonstruktörer och konkursförvaltare som också
är rekonstruktörer. 

Enligt en granskning från Kronofogden lyckas rekonstruktioner som hanteras av
konkursförvaltare i 50 procent av fallen. Motsvarande för rekonstruktioner som
sköts av rekonstruktörer som inte är konkursförvaltare är 7 procent – i genomsnitt.
Vissa hade ett ännu sämre utfall. 

Från juli nästa år kan lagen om företagsrekonstruktion ändras på en rad punkter,
enligt ett utredningsbetänkande som lämnades till regeringen i mars. 

Ett av förslagen är att införa ett billigare snabbspår för mindre företag, där i
princip enbart en skulduppgörelse med fordringsägarna ingår. 

En annan förändring är att tröskeln för att få inleda en rekonstruktions höjs,
genom skärpta krav på att visa hur företagets livskraft ska säkerställas. Företag
som inte har ordning på sin bokföring diskvalificeras. 

Dessutom ökar kompetenskraven på rekonstruktören. Som regel ska
rekonstruktören vara eller ha erfarenhet som konkursförvaltare. 

Ytterligare ett förslag är krav på en bindande rekonstruktionsplan, som kan
innehålla fler åtgärder än ackord/skuldnedskrivning. 

Vidare föreslår utredningen att Kronofogden får tillsynsansvar över
rekonstruktioner, på liknande sätt som vid konkurser. I dag saknas statlig tillsyn på
området. 

Ännu en punkt i utredningen är att max en tingsrätt i varje län tar hand om
handläggningen av rekonstruktionsärenden. Syftet är att säkra domstolarnas
kompetens för att hantera dessa ärenden.  

Källa: Kronofogden, Creditsafe, regeringen, Carler.  



 

Linnea Bolter
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Skandalrekonstruktören
krävs på miljoner – nu sätter
Skatteverket ner foten
Rekonstruktörsbyrån Plana pressas av åtta
stämningar och ytterligare två tvister. Skatteverket
ställer nu ett ultimatum inför ett
borgenärssammanträde i tingsrätten: Så länge
Plana finns med i bilden vägrar myndigheten
rekonstruktion. 

”Det är jättebra att någon vidtar åtgärder”,
kommenterar juristen Marcus Wenner.  

Linnea Bolter

Uppdaterad: 30 maj 2021, 00:15 Publicerad: 26 maj 2021, 22:27

Trots inblandning i tio uppseendeväckande tvistemål lyckas
rekonstruktionsfirman Plana, störst i landet på sin marknad, hitta nya kunder
i trångmål. 

Tidigare i maj ansökte Elbolaget A&T, som har cirka 45 anställda och som
tidigare utsetts till Gasellbolag, om företagsrekonstruktion vid Kalmar
tingsrätt. Rekonstruktören som föreslås i ansökan är samma rekonstruktör
som figurerar i sex av åtta pågående stämningar mot Plana och som anklagas
för att tömma bolagen han tar sig an. 

Inför Elbolaget A&T:s första borgenärssammanträde på fredag har
Skatteverket lämnat ett yttrande till tingsrätten, där bevis på bevis läggs fram
till varför myndigheten vägrar rekonstruktion så länge Plana finns med i
bilden. 

Foto: Hanna Wemmenhag
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https://www.di.se/nyheter/skandalrekonstruktoren-tomde-bolaget-make-up-store-aterkraver-miljonarvode/


En person med god insyn i branschen kallar yttrandet ”unikt” och syftar på de
”graverande anmärkningar” som Skatteverket drar upp både mot
rekonstruktören och Plana som företag.  

Bland annat hänvisar Skatteverket till den senaste i pärlbandet av
stämningar, där konkursboet för Rosento Bygg kräver Plana på 3 miljoner
kronor. 

Medan byggbolagets rekonstruktion pågick plockade Planas rekonstruktör
ut 4,2 miljoner kronor från företaget – ett belopp som var flera gånger större
än det offererade arvodet på 1,2–1,7 miljoner kronor. 

Vidare vilseledde rekonstruktören företagets borgenärer genom att
undanhålla information och gjorde sig skyldig till att bolagets skulder
dubblades till 107 miljoner kronor genom nya krediter.

Ytterligare ett skäl till att Skatteverket bedömer Plana som olämplig är att
företaget har en skuld hos Kronofogden på drygt 1 miljon kronor. Dessutom
har Planas rekonstruktör struntat i att lämna in inkomstdeklarationer för ett
bolag där han är styrelseledamot. 

”Därtill har Plana AB inte återbetalat arvode som tingsrätten bedömt vara
oskäligt, vilket visar en respektlöshet mot både sina tidigare uppdragsgivare,
dess borgenärer och att man inte följer beslut från domstolar”, skriver
Skatteverket som slutkläm. 

Oskar Ahlm på Skatteverket kan inte uttala sig till Di specifikt om
myndighetens ställningstagande mot Plana, men konstaterar att Skatteverket
generellt ska vara positivt inställd till rekonstruktioner. 

”Samtidigt har staten också andra överväganden att göra, sett till
allmänhetens perspektiv. Är det så att vi ser att en rekonstruktör inte agerar
utifrån företagens eller borgenärernas bästa ställer vi oss frågande”,
kommenterar han. 

Hur kommer det sig att ni inte har satt ned foten tidigare? 
”Det finns olika partsuppfattningar i tvister och innan vi sätter ned foten
måste vi ha ett fullgott underlag. Som myndighet har vi en
utredningsskyldighet och kan inte, så att säga, gå på hörsägen”, säger Oskar
Ahlm. 

Temat för stämningarna mot Plana är vidlyftiga arvoden, tveksam fakturering
och undermåliga arbetsinsatser som rekonstruktör. 

”De bidrar till problemen i företag. När betalningar kommer in från kunder
lyfter Plana ut arvode så att inte löner kan betalas”, säger en
konkursförvaltare till Dagens industri.

https://www.di.se/nyheter/mardromsfacit-de-misslyckas-i-97-procent-av-fallen-pressas-av-stamningar/


Flera advokater som Di talat med anser att Plana, och framför allt bolagets
mest frontade rekonstruktör, balanserar på en hårfin gräns till ljusskygg
verksamhet. 

Bland annat använde rekonstruktören ifråga de anställdas pensionsmedel i
det numera konkursade företaget Digital Vision till att arvodera sig själv –
 pengar som Plana sedan betalade tillbaka efter att konkursboet tillsatt en
rättsutredning. 

I branschen applåderar man Skatteverkets beslut. Marcus Wenner, vd för
den konkurrerande rekontruktionsbyrån 180 Grader, pekar på att Plana, med
sin marknadsdominans, även skadar förtroendet för andra aktörer. 

”Det är jättebra att någon vidtar åtgärder. Jag tolkar det som ett generellt
ställningstagande – det kan vara så att Skatteverket alltid kommer att ha
invändningar gentemot Plana framöver. Vi får hoppas det.”

På onsdagen bemötte Plana Skatteverkets ställningstagande i ett eget yttrande
till Kalmar tingsrätt. Planas vd Christer Backman kommenterar via mejl till
Di: 

”Skatteverkets ifrågasättande bedömer vi grundar sig på de spekulativa och
ogrundade skriverier som publicerats i Di”, skriver han och konstaterar att
rekonstruktionen av Elbolaget A&T redan är igång och att det finns ”goda
förutsättningar” att den lyckas. 

 

DI:S GRANSKNING AV PLANA
16 december 2020: En av landets största rekonstruktörer misslyckas med 97
procent av sina uppdrag, slår Kronofogden fast. Rekonstruktören ifråga är
Plana, enligt uppgifter till Di. 

 

Advokater träder fram och anklagar Plana för att fortsätta rekonstruktioner långt
efter att det finns några förutsättningar att lyckas, för att ta ut vidlyftiga arvoden
och för att ägna sig åt aggressiv marknadsföring, inriktad på företag med svag
ledning. 

 

18 december 2020: En av Planas kunder hör av sig till Di för att informera om
Planas arvode som skenat i väg till det dubbla under rekonstruktionen. Efter Di:s
publicering skrev dock Plana självmant ned arvodet till den offererade
summan, enligt företagaren som också berättar att Planas rekonstruktör varken
tagit fram något ”körschema” för rekonstruktionen eller ett ackordförslag. 

 

4 maj: Konkursboet för sminkkedjan Make Up Store kräver tillbaka cirka 1,1
miljon kronor av det arvode som Planas rekonstruktör plockade ut under
bolagets 12 månader långa rekonstruktion som avslutades i mars. Advokatbyrån
Carler sammanfattar rekonstruktionen med att rekonstruktören ”i princip har
tömt bolaget”.

 

https://www.di.se/nyheter/mardromsfacit-de-misslyckas-i-97-procent-av-fallen-pressas-av-stamningar/
https://www.di.se/nyheter/topprekonstruktoren-domd-for-grovt-ekobrott-vd-n-en-tillgang/
https://www.di.se/nyheter/skandalrekonstruktoren-tomde-bolaget-make-up-store-aterkraver-miljonarvode/
https://www.di.se/nyheter/skandalrekonstruktoren-tomde-bolaget-make-up-store-aterkraver-miljonarvode/


Därtill pressas Plana av åtta stämningar. Den senaste skickades till tingsrätten i
april och gäller konkursboet för Rosento Bygg som kräver tillbaka cirka 3 miljoner
kronor av arvodet rekonstruktören betalade ut till sig själv. 

 

Sammantaget stäms Plana på över 9,2 miljoner kronor, enligt Di:s summering av
stämningsansökningarna. 

 

26 maj: Inför ett borgenärssammanträde om Elbolaget A&T:s rekonstruktion
lämnar Skatteverket in ett yttrande till Kalmar tingsrätt, där myndigheten
vägrar rekonstruktion så länge Plana är med i bilden.

 

28 maj: Vid borgenärsmötet i Kalmar tingsrätt går Elbolaget A&T:s tyngsta
borgenärer på Skatteverkets linje och röstar för att avsätta Plana som
rekonstruktör. 

 

 

Linnea Bolter

https://www.di.se/nyheter/skandalrekonstruktoren-kravs-pa-miljoner-nu-satter-skatteverket-ner-foten/
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Plana tog 40 procent av företagets 
omsättning: ”Använde kontot som en 
plånbok” 
Företagaren Kent Alatalo klandrar Plana för att hans utbildningsföretag tvingades i 
konkurs. Bortsett från att frekvent plocka ut arvode, lyfte rekonstruktören knappt ett 
finger under rekonstruktionen, enligt Kent Alatalos uppfattning. 
”Nu är bara målet att de inte ska lura fler människor”, säger han till Di.     

 
Linnea Bolter 

 

Publicerad: 30 maj 2021, 16:02 

 

Företagaren Kent Alatalo klandrar rekonstruktionsbyrån Plana för konkursen av hans 
utbildningsföretag Nikor. Enligt Kent Alatalo lyfte Planas rekonstruktör ut arvode utan att 
lämna underlag, vilket han fick be om i efterhand. Han anser även att rekonstruktören knappt 
utförde något arbete och ifrågasätter nu om det ens fanns en ambition att rekonstruera 
Nikor.Foto:Tomas Bergman 

För en vecka sedan försattes Kent Alatalos Luleåbaserade företag Nikor AB i 
konkurs. Verksamheten, specialiserad på utbildningar inom säkerhet på 
byggarbetsplatser, hann inte ställa om till de nya digitala villkoren i tid.  

Men det som ytterst sänkte bolaget, hävdar Kent Alatalo, var den sex månader långa 
rekonstruktion som kostade företaget nästan 40 procent av den återstående 
omsättningen – redan slaktad med 90 procent till följd av pandemin.  

”På en omsättning på 1,1 miljoner kronor tog de ut runt 420.000 kronor, exklusive 
moms. I princip var företaget chanslöst att rekonstruera”, kommenterar han.  
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Det var när problemen hopade sig och situationen blev alltmer desperat som 
rekonstruktionsfirman Plana började med en intensiv uppvaktning.  

”De ringde som attan ett tag, så pass att jag inte svarade. Men till slut gjorde jag det 
och fick höra om deras upplägg – och jag gick på det, om man säger så”, säger Kent 
Alatalo.  

Nikor hade över 40 fordringsägare och med ett bra ackord (nedskrivning av skulder) 
skulle notan för rekonstruktionen bli försvarbar, resonerade han.  

Men under det halvår som rekonstruktionen pågick lämnade Planas rekonstruktör, 
enligt Kent Alatalo, aldrig något förslag till en ackordsuppgörelse, vilket fick 
Skatteverket att sätta stopp för en förlängning på ytterligare tre månader.  

Så vad gjorde rekonstruktören? 
”Absolut ingenting. Det enda han såg till var att lönegarantin gick ut till personalen. 
Så här i efterhand verkar det som om hans plan aldrig var att rekonstruera företaget, 
enligt min mening.” 

Vidare berättar Kent Alatalo om Planas arvodesuttag från klientmedelskontot – det 
konto som tillfälligt ger rekonstruktören makt över företagets ekonomi.  

”I princip använde de kontot som en plånbok. Det kom heller inga underlag på det 
Plana tog ut från klientmedelskontot. Fakturaunderlagen fick jag efterlysa själv, men 
då var skadan redan skedd.” 

Kent Alatalo har själv hört av sig till Di i syfte att varna andra företagare för Plana. 

”Jag tror inte att vi får tillbaka pengar. Nu är bara målet att de inte ska lura fler 
människor. Du hamnar i en sådan jäkla loop med dem, och den är inte uppåtgående 
direkt. På så sätt har det varit en enormt jobbig resa.” 

Hade företaget kunnat räddas tror du? 
”Ja, om jag hade gjort ett underhandsackord själv och sparat de 420.000 kronor som 
Plana tog. Jag hade jobbat länge med nästan alla fordringsägare och jag tror att det 
skulle ha funnits en förståelse – till och med från Skatteverket.” 

Vad blir konsekvenserna för dig personligen? 
”Många som litat på mig är rätt besvikna, förtroendekapitalet har fått sig en törn. 
Sedan får vi se vad det innebär ekonomiskt. Att konkursen får konsekvenser, det vet 
jag, men hur stora de blir kan jag inte överblicka än.” 

Konkursboet hanteras nu av den norrländska advokatbyrån Kaiding.  

”De kommer nog att gå så långt de bara kan, jag skulle gissa att det landar i en 
stämning. Det är min önskan i alla fall”, säger Kent Alatalo. 



Planas vd Christer Backman kommenterar via mejl att Nikor sannolikt var ”en av 
Sveriges billigaste rekonstruktioner det senaste året” – trots att den alltså inte var 
framgångsrik. Vidare påstår han att Planas arvode landade på 268.000 kronor, vilket 
strider mot uppgifter från Nikors redovisningsbyrå.  

Därtill hävdar han att rekonstruktören visst tog fram ett ackordförslag, men att det 
inte skickades ut av Nikor till borgenärerna.  

Han skriver:  

”Ibland jobbar vi med svårt sjuka patienter, och tyvärr går inte alla att rädda.”  

Konkursboets förvaltare, Peter Olofsson vid advokatbyrån Kaiding i Luleå, har 
begärt men ännu inte fått redovisningen för Planas uttag. Eventuellt rör uttagen inte 
enbart arvodering, vilket skulle kunna förklara att Plana kommer fram till ett lägre 
belopp än Nikors redovisningsbyrå, säger han.  

”Det kan vara så att vissa uttag är reseräkningar och utlägg. Vad utläggen består i ska 
jag ha underlag på.” 

Nikors redovisningsbyrå har via Kent Alatalo skickat över samtliga Planas fakturor 
till Di, vars summerade belopp uppgår till 522.000 kronor (med moms). 

  

DI GRANSKAR PLANA: DETTA HAR HÄNT 

16 december 2020: En av landets största rekonstruktörer misslyckas med 97 
procent av sina uppdrag, slår Kronofogden fast. Rekonstruktören ifråga är Plana, 
enligt uppgifter till Di.  

  

Advokater träder fram och anklagar Plana för att fortsätta rekonstruktioner långt 
efter att det finns några förutsättningar att lyckas, för att ta ut vidlyftiga arvoden och 
för att ägna sig åt aggressiv marknadsföring, inriktad på företag med svag ledning.  

  

18 december 2020: En av Planas kunder hör av sig till Di för att informera om 
Planas arvode som skenat i väg till det dubbla under rekonstruktionen. Efter Di:s 
publicering skrev dock Plana självmant ned arvodet till den offererade summan, 
enligt företagaren som också berättar att Planas rekonstruktör varken tagit fram 
något ”körschema” för rekonstruktionen eller ett ackordförslag.  

  

4 maj: Konkursboet för sminkkedjan Make Up Store kräver tillbaka cirka 1,1 miljon 
kronor av det arvode som Planas rekonstruktör plockade ut under bolagets 12 
månader långa rekonstruktion som avslutades i mars. Advokatbyrån Carler 

https://www.di.se/nyheter/mardromsfacit-de-misslyckas-i-97-procent-av-fallen-pressas-av-stamningar/
https://www.di.se/nyheter/mardromsfacit-de-misslyckas-i-97-procent-av-fallen-pressas-av-stamningar/
https://www.di.se/nyheter/topprekonstruktoren-domd-for-grovt-ekobrott-vd-n-en-tillgang/
https://www.di.se/nyheter/topprekonstruktoren-domd-for-grovt-ekobrott-vd-n-en-tillgang/
https://www.di.se/nyheter/skandalrekonstruktoren-tomde-bolaget-make-up-store-aterkraver-miljonarvode/
https://www.di.se/nyheter/skandalrekonstruktoren-tomde-bolaget-make-up-store-aterkraver-miljonarvode/
https://www.di.se/nyheter/skandalrekonstruktoren-tomde-bolaget-make-up-store-aterkraver-miljonarvode/


sammanfattar rekonstruktionen med att rekonstruktören ”i princip har tömt 
bolaget”.  

  

Därtill pressas Plana av åtta stämningar. Den senaste skickades till tingsrätten i april 
och gäller konkursboet för Rosento Bygg som kräver tillbaka cirka 3 miljoner kronor 
av arvodet rekonstruktören betalade ut till sig själv.  

  

Sammantaget stäms Plana på över 9,2 miljoner kronor, enligt Di:s summering av 
stämningsansökningarna (Make Up Stores återkrav inräknat).  

  

26 maj: Inför ett borgenärssammanträde om Elbolaget A&T:s rekonstruktion 
lämnar  Skatteverket in ett yttrande till Kalmar tingsrätt, där myndigheten vägrar 
rekonstruktion så länge Plana är med i bilden.  

  

28 maj: Vid borgenärsmötet i Kalmar tingsrätt går Elbolaget A&T:s tyngsta 
borgenärer på Skatteverkets linje och röstar för att avsätta Plana som rekonstruktör.  

 

https://www.di.se/nyheter/skandalrekonstruktoren-kravs-pa-miljoner-nu-satter-skatteverket-ner-foten/
https://www.di.se/nyheter/skandalrekonstruktoren-kravs-pa-miljoner-nu-satter-skatteverket-ner-foten/
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Planas topprekonstruktör
petas – skyller på Di: ”Ingen
smickrande bild av mig”
Skatteverket sätter stopp för rekonstruktören
Tomas Arebo och företaget Plana, som Di
uppmärksammat för en rad skandaler. Såväl
myndigheten som andra andra tunga borgenärer
saknar förtroende för både Arebo och Plana, till
följd av flertalet stämningar och misskötsel av
uppdrag. Själv skyller Tomas Arebo haveriet på
Dagens industri.  

Linnea Bolter

Publicerad: 30 maj 2021, 16:31

Det står nu klart att Planas rekonstruktör Tomas Arebo kommer att petas
från sitt uppdrag att ansvara för Elbolaget A&T:s rekonstruktion. 

Beslutet fattades vid ett borgenärssammanträde i Kalmar tingsrätt på
fredagen, där Skatteverket i förväg hade lämnat in ett yttrande med en mängd
bilagor om varför myndigheten vägrar rekonstruktionen så länge Tomas
Arebo och Plana finns med i bilden. 

Det var ett tungt bevisartilleri som myndigheten fyrade av inför
tingsrättsmötet. Bland annat drog Skatteverket upp tio pågående tvistemål
där Plana är inblandat, plus till en skuld till Kronofogden på drygt 1 miljon
kronor. 

Planas rekonstruktör Tomas Arebo i Kalmar tingsrätt på fredagen. Bilden är tagen i
samband med borgenärsmötet där tunga borgenärer till Elbolaget A&T motsatte sig
rekonstruktion, om den hanteras av Plana. Elbolaget A&T ska nu komma med förslag på
en ny rekonstruktör. Foto: Suvad Mrkonjic
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https://www.di.se/nyheter/skandalrekonstruktoren-kravs-pa-miljoner-nu-satter-skatteverket-ner-foten/


”Vi står inte bakom rekonstruktionen med den rekonstruktören, eftersom det
saknas förtroende”, konstaterade Emma Broddesson, Skatteverket, på mötet
och pekade på statens tyngd som borgenär med fordringar på närmare 4,5
miljoner kronor.

Även bolaget Elektroskandia, med fordringar på 6,5 miljoner kronor,
motsatte sig Plana som rekonstruktör. Vidare krävde också Almi och
Sparbanken Eken en ny rekonstruktör för att godkänna rekonstruktion. 

Tomas Arebo, som dagarna före sammanträdet själv hade lämnat in ett
yttrande till tingsrätten med invändningen att Skatteverkets grund är för
”allmänt hållen”, vek ned sig när borgenärerna framfört sina synpunkter:

”Jag kommer att godkänna att jag entledigas i samband med att bolaget
föreslås en ny rekonstruktör”, sa han vilket han även meddelat rätten strax
före mötet.  

”Då uppfattar jag det som att du begär att du blir entledigad”, fastslog
tingsrättens företrädare.

Anledningen till att Tomas Arebo frånsa sig uppdraget var dock inte
Skatteverkets bevisning, poängterade han och skyllde i stället situationen på
”skriverier i Dagens industri”.

”Den här publiciteten ger ingen smickrande bild av varken mig eller Plana. De
flesta borgenärer här har ingen möjlighet att skaffa sig en egen uppfattning av
vad som är riktigt och oriktigt i det här påståendet.”

Som en sista punkt på mötet begärde Skatteverket att tingsrätten prövar
skäligheten i Tomas Arebos arvode – alltså det arvode som han har hunnit ta
ut sedan Elbolaget A&T ansökte om rekonstruktion tidigare i maj. 

 

DI GRANSKAR PLANA: DETTA HAR HÄNT
16 december 2020: En av landets största rekonstruktörer misslyckas med 97
procent av sina uppdrag, slår Kronofogden fast. Rekonstruktören ifråga är
Plana, enligt uppgifter till Di. 

 

Advokater träder fram och anklagar Plana för att fortsätta rekonstruktioner långt
efter att det finns några förutsättningar att lyckas, för att ta ut vidlyftiga arvoden
och för att ägna sig åt aggressiv marknadsföring, inriktad på företag med svag
ledning. 

 

18 december 2020: En av Planas kunder hör av sig till Di för att informera om
Planas arvode som skenat i väg till det dubbla under rekonstruktionen. Efter Di:s
publicering skrev dock Plana självmant ned arvodet till den offererade
summan, enligt företagaren som också berättar att Planas rekonstruktör varken
tagit fram något ”körschema” för rekonstruktionen eller ett ackordförslag. 

 

https://www.di.se/nyheter/mardromsfacit-de-misslyckas-i-97-procent-av-fallen-pressas-av-stamningar/
https://www.di.se/nyheter/topprekonstruktoren-domd-for-grovt-ekobrott-vd-n-en-tillgang/


4 maj: Konkursboet för sminkkedjan Make Up Store kräver tillbaka cirka 1,1
miljon kronor av det arvode som Planas rekonstruktör plockade ut under
bolagets 12 månader långa rekonstruktion som avslutades i mars. Advokatbyrån
Carler sammanfattar rekonstruktionen med att rekonstruktören ”i princip har
tömt bolaget”.

 

Därtill pressas Plana av åtta stämningar. Den senaste skickades till tingsrätten i
april och gäller konkursboet för Rosento Bygg som kräver tillbaka cirka 3 miljoner
kronor av arvodet rekonstruktören betalade ut till sig själv. 

 

Sammantaget stäms Plana på över 9,2 miljoner kronor, enligt Di:s summering av
stämningsansökningarna (Make Up Stores återkrav inräknat). 

 

26 maj: Inför ett borgenärssammanträde om Elbolaget A&T:s rekonstruktion
lämnar Skatteverket in ett yttrande till Kalmar tingsrätt, där myndigheten
vägrar rekonstruktion så länge Plana är med i bilden. 

 

28 maj: Vid borgenärsmötet i Kalmar tingsrätt går Elbolaget A&T:s tyngsta
borgenärer på Skatteverkets linje och röstar för att avsätta Plana som
rekonstruktör. 

 

Linnea Bolter

Så når de framgång i den
nya digitala världen
Publicerad: 7 maj 2021, 10:18 Uppdaterad: 21 maj 2021, 11:58

Innehåll från Salesforce ANNONS
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”Jag förlorade mitt livsverk”
– Plana vägrade släppa Make
Up Store
Plana vägrade att avsluta Make Up Stores
rekonstruktion, trots flera uppmaningar från
ägaren. Det hävdar kosmetikföretagets grundare
som spelade in sina möten med rekonstruktören i
stället för att ta minnesanteckningar.

”Det hände ingenting. Bolaget befann sig i en
gisslanliknande situation”, säger Mika Liias till Di.  

Linnea Bolter

Uppdaterad: 14 juni 2021, 20:00 Publicerad: 14 juni 2021, 19:53

Runt 500.000 kronor skulle Make Up Stores rekonstruktion kosta,
meddelade Planas rekonstruktör när Mika Liias, kosmetikföretagets vd och
grundare, krävde att få en prislapp på arbetet. ”Plus–minus”, lade
rekonstruktören till. 

Mika Liias, grundare av Make Up Store, utanför Make Up Stores butik på Norrlandsgatan i
Stockholm som var en av de butiker kosmetikkedjan byggde om under 2020 för att
anpassa till ett nytt produktsortiment och koncept. Foto: Joey Abrait

ANNONS
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Om våra annonser

Detta enligt Mika Liias som själv har hört av sig till Dagens industri och som, i
likhet med andra företagare Di talat med, vill varna för Plana.

”På väg från mötet i bilen pratade vi om kostnaden och vår ekonomichef
skämtade lite och sa att det nog inte lär blir 'minus' i alla fall”, säger han och
berättar att de enades om 850.000 kronor som takbelopp. 

Redan efter tre veckor hade Plana överskridit budgeten för hela Make Up
Stores rekonstruktion, som skulle landa på en slutnota som var nästan sex
gånger så stor som den offererade kostnaden: 2,9 miljoner kronor. 

Fakturorna kom på löpande band – efter att pengarna redan lämnat
klientmedelskontot som Plana styrde över, fortsätter han.

”Vi hade ingen som helst kontroll över våra konton eller vad Plana tog ut. Allt
låg i händerna på rekonstruktören. Hela tiden fick vi tigga om pengar. Plana
gick alltid först – innan leverantörer, Skatteverket och banken fick betalt.”

Förutom att förlora kontrollen över företagets ekonomi, lyckades Mika Liias
inte heller sätta stopp för rekonstruktionen – trots flera uppmaningar om att
kliva ur den, hävdar han. 

I december blev han slutligen lovad att rekonstruktionen skulle rundas av
före jul, vilket inte skedde.

”Det hände ingenting. Bolaget befann sig i en gisslanliknande situation.
Rekonstruktören skyllde hela tiden på att han inte fått uppgifter av oss – jag
vet inte hur många gånger vi skickade in dem.”

Rekonstruktörens inställning till sitt uppdrag och till Make Up Stores
borgenärer finns dokumenterad i ljudfiler, eftersom Mika Liias bandade deras
samtal i stället för att ta minnesanteckningar i syfte att hålla personalen
informerad. 

För att tygla Planas skenande fakturor gjorde han själv och Make Up Stores
ekonomiavdelning det mesta av jobbet kring rekonstruktionen, hävdar Mika
Liias. Rekonstruktörens inblandning var ytterst begränsad, konstaterar han
och pekar på att de inte ens fick någon form av åtgärdsplan under året.

”Under hela perioden var personalen fantastiska hjältar, utan deras insatser
hade vi inte klarat oss så länge. Trots tuffa tider under pandemin lyckades vi
göra om 80 procent av vårt produktsortiment, bygga ett nytt butikskoncept i
flera butiker och upprätthålla en relativt bra försäljning”, säger han och
tillägger:   

”Det fruktansvärda är att ju mer vi slet, desto mer tog Plana. Allt vi sparade
gick till dem.”

https://gdpr.bonniernews.se/annonsering/


Efter tolv månader slutade rekonstruktionen med att Skatteverket sa nej till
det ackordförslag som Plana hade tagit fram och att Make Up Store försattes i
konkurs den 12 mars. Företaget hade då tretton butiker och närmare 70
anställda. 

Har du hunnit smälta allt som hänt? 
”Jag förlorade mitt livsverk som jag hade haft i 25 år. Det kommer att ta sin
tid att förstå, det var så många smällar på varandra”, säger Mika Liias och
fortsätter: 

”Jag önskar att personalen hade fått behålla sina jobb – att de drabbades är
nog det som gör mest ont i allt det här.”

Di har tidigare rapporterat om att advokatbyrån Carler, Make Up Stores
konkursförvaltare, kräver tillbaka drygt 1,4 miljoner kronor av det arvode som
rekonstruktören plockade ut.

Plana måste nu återkomma med en redovisning av skäligheten i arvodet som
konkursförvaltarna kräver tillbaka. 

”I princip ska ett års arbete redogöras, bevisbördan ligger på Plana. De har
bara norpat pengar”, kommenterar Mika Liias. 

Make Up Stores rekonstruktion drog igång bara veckor innan de statliga
krisstöden lanserades, som han tror hade kunnat rädda företaget.

”Vi höll på att förnya vårt sortiment och bygga om butikerna, när vi insåg att
viruset i Kina – som tidigt drabbade vår import – skulle sprida sig till Europa.
Rekonstruktion var en ren panikåtgärd och, med facit i hand, hade vi hanterat
den bättre utan Plana.”

Vad hade kunnat få resan att fortsätta? 
”Saudiarabien ville öppna 30 butiker och med de 2,9 Mkr som Plana tog hade
vi garanterat klarat oss. Innan året var slut skulle vi dessutom ha landat på
plus efter alla stora besparingar vi gjorde.” 

I dag arbetar Mika Liias som konsult inom skönhetsbranschen. Hans
erfarenhet av produktutveckling och butiksinredning är efterfrågad. 

Kan du tänka dig att starta upp ett nytt varumärke? 
”Nu vill jag fokusera på att hjälpa andra att bli ännu bättre. Jag har även fler
projekt på gång, men att starta ett varumärke som Make Up Store och hålla
det aktivt är inget man gör i en handvändning. Det är mycket mer tids- och
resurskrävande att hålla ett varumärke aktuellt än vad många tror.”

 

 

Ä
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DI GRANSKAR PLANA: DETTA HAR HÄNT
16 december 2020: En av landets största rekonstruktörer misslyckas med 97
procent av sina uppdrag, slår Kronofogden fast. Rekonstruktören ifråga är
Plana, enligt uppgifter till Di. 

 

Advokater träder fram och anklagar Plana för att fortsätta rekonstruktioner långt
efter att det finns några förutsättningar att lyckas, för att ta ut vidlyftiga arvoden
och för att ägna sig åt aggressiv marknadsföring, inriktad på företag med svag
ledning. 

 

18 december 2020: En av Planas kunder hör av sig till Di för att informera om
Planas arvode som skenat i väg till det dubbla under rekonstruktionen.

 

Efter Di:s publicering skrev dock Plana självmant ned arvodet till den
offererade summan, enligt företagaren som också berättar att Planas
rekonstruktör varken tagit fram något ”körschema” för rekonstruktionen eller ett
ackordförslag. 

 

4 maj: 

Konkursboet för sminkkedjan Make Up Store kräver tillbaka drygt 1,4 miljon
kronor av det arvode som Planas rekonstruktör plockade ut under bolagets 12
månader långa rekonstruktion som avslutades i mars. Advokatbyrån Carler
sammanfattar rekonstruktionen med att rekonstruktören ”i princip har tömt
bolaget”.

 

Därtill pressas Plana av åtta stämningar. Den senaste skickades till tingsrätten i
april och gäller konkursboet för Rosento Bygg som kräver tillbaka cirka 3 miljoner
kronor av arvodet rekonstruktören betalade ut till sig själv. 

Sammantaget stäms Plana på cirka 9,5 miljoner kronor, enligt Di:s summering av
stämningsansökningarna (Make Up Stores återkrav inräknat). 

 

26 maj: Inför ett borgenärssammanträde om Elbolaget A&T:s rekonstruktion
lämnar Skatteverket in ett yttrande till Kalmar tingsrätt, där myndigheten
vägrar rekonstruktion så länge Plana är med i bilden. 

 

28 maj: Vid borgenärsmötet i Kalmar tingsrätt går Elbolaget A&T:s tyngsta
borgenärer på Skatteverkets linje och röstar för att avsätta Plana som
rekonstruktör. 

 

30 maj: Företagaren Kent Alatalo hör av sig till Di med syftet att varna andra
företagare för Plana, som han klandrar för konkursen av sitt företag Nikor. 

 

Under Nikors företagsrekonstruktion plockade Plana ut närmare 40 procent av
bolagets omsättning, vilket enligt Kent Alatalo blev spiken i kistan för
verksamheten – redan hårt pressad av coronapandemin. Dessutom anklagar han
Plana, i likhet med Make Up Stores grundare, för att inte ha utfört något arbete
under rekonstruktionen. 
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Linnea Bolter
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Planas pressade vd nekar till
anklagelserna – krävs på 1,4
miljoner
Christer Backmans företag Plana är inblandad i tio
tvistemål och krävs på 1,4 miljoner efter Make Up
Stores rekonstruktion. 

Därtill anser Skatteverket att bolaget är olämpligt
som rekonstruktör. 

Själv anser Christer Backman att Plana inte gjort
något fel. 

Linnea Bolter

Publicerad: 14 juni 2021, 19:56

Tvärtemot Mika Liias uppgifter hävdar Christer Backman att Make Up Store
fått mer stöd ”än vad som normalt ingår i en rekonstruktion”. 

Vidare säger han att Make Up Store först i början av 2021 lämnade den
information som Plana begärde för att kunna gå ut med ett ackordsförslag och
därmed avsluta rekonstruktionen.

Mika Liias, grundare till kosmetikföretaget Make Up Store, känner sig lurad av Plana.
Christer Backman, vd för Plana, till höger.
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Om våra annonser

Hans förklaring till att rekonstruktionen blev fyra gånger så lång som planerat
(tolv månader) är ”den begränsade intjäningen under pandemin”. 

”Utan förlängningar hade bolagen (Make Up Store består av två bolag reds.
anm.) varit tvungna att försättas i konkurs tidigare, vilket naturligtvis inte
företrädaren ville”, skriver Christer Backman i mejlet. 

Varför avslutade ni inte rekonstruktionen tidigare ifall det stod klart
att bolaget var konkursmässigt? 
”Under rekonstruktionen, fram till den sista månaden, betalade bolaget
fortlöpande sina egna kostnader. Så i det fall ett ackord hade fastställts skulle
Make Up-bolagen levt vidare och kunnat betala alla borgenärer”, skriver han
som svar på följdfrågan i mejlkonversationen.

Christer Backmans förklaring till att slutnotan landade på 2,9 miljoner kronor
är att Planas uppskattade kostnad på (”minst”) 500.000 kronor gällde för vart
och ett av Make Up Stores två bolag och endast för den första
tremånadersperioden. 

Enligt Mika Liias är detta en efterhandskonstruktion från Planas sida –
rekonstruktören talade aldrig om två separata rekonstruktionsbudgetar för
bolagen.

Rekonstruktören som ansvarade för Make Up Stores rekonstruktion är
samma rekonstruktör som Skatteverket nyligen satte stopp för i Kalmar
tingsrätt. 

Administrativ chef 
Sandviken

Vill du vara med och bygga upp en nyinrättad tjänst som chef
för CIKO:s administrativa funktion?

Ansök

ANNONS
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Inför ett borgenärssammanträde i tingsrätten lade myndigheten fram bevis på
bevis till varför både rekonstruktören och Plana som företag är olämpliga för
att hantera rekonstruktioner. 

Bland annat hänvisade Skatteverket till de tio tvistemål där Plana är
inblandad. I för närvarande åtta stämningar mot Plana figurerar
rekonstruktören sammantaget i sex stycken.   

 

DI GRANSKAR PLANA: DETTA HAR HÄNT
16 december 2020: En av landets största rekonstruktörer misslyckas med 97
procent av sina uppdrag, slår Kronofogden fast. Rekonstruktören ifråga är
Plana, enligt uppgifter till Di. 

Advokater träder fram och anklagar Plana för att fortsätta rekonstruktioner långt
efter att det finns några förutsättningar att lyckas, för att ta ut vidlyftiga arvoden
och för att ägna sig åt aggressiv marknadsföring, inriktad på företag med svag
ledning. 

18 december 2020: En av Planas kunder hör av sig till Di för att informera om
Planas arvode som skenat i väg till det dubbla under rekonstruktionen.

Efter Di:s publicering skrev dock Plana självmant ned arvodet till den
offererade summan, enligt företagaren som också berättar att Planas
rekonstruktör varken tagit fram något ”körschema” för rekonstruktionen eller ett
ackordförslag. 

4 maj: 

Konkursboet för sminkkedjan Make Up Store kräver tillbaka drygt 1,4 miljon
kronor av det arvode som Planas rekonstruktör plockade ut under bolagets 12
månader långa rekonstruktion som avslutades i mars. Advokatbyrån Carler
sammanfattar rekonstruktionen med att rekonstruktören ”i princip har tömt
bolaget”.

Därtill pressas Plana av åtta stämningar. Den senaste skickades till tingsrätten i
april och gäller konkursboet för Rosento Bygg som kräver tillbaka cirka 3 miljoner
kronor av arvodet rekonstruktören betalade ut till sig själv. 

Sammantaget stäms Plana på cirka 9,5 miljoner kronor, enligt Di:s summering av
stämningsansökningarna (Make Up Stores återkrav inräknat). 

26 maj: Inför ett borgenärssammanträde om Elbolaget A&T:s rekonstruktion
lämnar Skatteverket in ett yttrande till Kalmar tingsrätt, där myndigheten
vägrar rekonstruktion så länge Plana är med i bilden. 

28 maj: Vid borgenärsmötet i Kalmar tingsrätt går Elbolaget A&T:s tyngsta
borgenärer på Skatteverkets linje och röstar för att avsätta Plana som
rekonstruktör. 

30 maj: Företagaren Kent Alatalo hör av sig till Di med syftet att varna andra
företagare för Plana, som han klandrar för konkursen av sitt företag Nikor. 

Under Nikors företagsrekonstruktion plockade Plana ut närmare 40 procent av
bolagets omsättning, vilket enligt Kent Alatalo blev spiken i kistan för
verksamheten – redan hårt pressad av coronapandemin. Dessutom anklagar han

Planas rekonstruktör Tomas Arebo som Skatteverket satte stopp för vid ett
borgenärsmöte i Kalmar tingsrätt i maj. Foto: Suvad Mrkonjic
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Plana, i likhet med Make Up Stores grundare, för att inte ha utfört något arbete
under rekonstruktionen.

 

Linnea Bolter



2021-07-01 Advokaten spår rekonstruktionsboom när stöden försvinner
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SMART FÖRETAGANDE

Advokaten spår
rekonstruktionsboom när
stöden försvinner: ”Ta tag i
problemen i tid”
Marknaden för rekonstruktioner kan växa när
företag som fått stöd ska klara sig på egen hand.
Rekonstruktörerna Guy Lofalk och Marcus Wenner
reder ut vad man kan förvänta sig av processen och
hur man undviker att hamna i fel händer.

”Använd Google till egen forskning. När man väl har
valt rekonstruktör är man ganska fast”, varnar
Marcus Wenner.

Linnea Bolter

Publicerad: 16 juni 2021, 21:15

Till hösten kan antalet rekonstruktioner öka igen, spår advokaten Guy Lofalk
och hänvisar till utfasningen av de statliga coronastöden och Skatteverkets
beviljade miljardanstånd som så småningom ska återbetalas. 

Marcus Wenner, vd för rekonstruktionsbyrån 180 Grader, och Guy Lofalk, advokat,
rekonstruktör och konkursförvaltare. Foto: Claes-Göran Flinck (av Guy Lofalk)

ANNONS
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Om våra annonser

”När man tar bort kryckorna visar sig sanningen. Det är inte naturligt att
konkurserna är 'all time low' under en kris”, kommenterar han och tillägger: 

”Nu är det viktigt att företag och ledningar tänker på hur skuldsättningen har
påverkat det egna kapitalet. Missar man att upprätta en
kontrollbalansräkning kan styrelsen bli personligt ansvarig för skulderna.”

I vilket skick ska ett företag vara för att klara en rekonstruktion? 
”Först och främst måste bolaget ha en ekonomisk styrka. Lite större företag
måste ha en styrelse och ledning som agerar professionellt”, säger han och
fortsätter: 

”För att lyckas måste man också ta tag i problem i tid, innan de blir
ohanterliga. Det är ingen skam att använda sig av företagsrekonstruktion,
utan ett sätt att hantera lönsamma bolag med tillfälliga svårigheter.”

Vad innebär ”i tid”?  
”Att man adresserar problemen tidigt i stället för att bara köra på tills det inte
finns något alternativ. Rekonstruktion blir då som en skyddande ostkupa över
företaget. Processen ger lugn och ro att ställa om verksamheten tills bolaget
kan gå ut i full verksamhet igen och betala av skulderna.”

Marcus Wenner, vd för rekonstruktionsbyrån 180 Grader, råder företagare att
träffa olika rekonstruktörer innan man bestämmer sig. 

Om våra annonser

”Ta ett par förutsättningslösa kontakter och be om offerter. Ställ frågor om
vem som gör vad under rekonstruktionen och jämför svaren. Använd Google
till egen forskning. När man väl har valt rekonstruktör är man ganska fast.”

Fast pris är sällsynt, men en bra prisuppskattning för arbetet kan alla seriösa
rekonstruktörer ge, fortsätter han. 

”Det kostnadsestimat rekonstruktören ger ska stämma ganska bra. Sedan kan
det uppstå ytterligare kostnader längs vägen, men om budgeten överskrids
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ska rekonstruktören höra av sig till företaget i tid.”

Vad säger du om kostnaden för Make Up Stores rekonstruktion som
blev sex gånger större än uppskattningen? 
”Det går inte att räkna så fel. Då har man utnyttjat osäkerhetsmomentet kring
kostnaderna och satt ett lågt pris för att få in uppdraget.”

Faktureringen ska vara transparent, med en tydlig redovisning av
arbetstimmar och åtgärder, poängterar Marcus Wenner. 

Hur vanligt är det att rekonstruktören betalar sig själv från
klientmedelskontot? 
”Jag skulle säga undantagsvis, men det är möjligt att det går att lösa
avtalsmässigt. Det vanliga är man gör en faktura som bolaget hanterar som
vilken annan betalning som helst. Eftersom företaget ska bokföra fakturan är
det klart enklaste sättet också.”

Om våra annonser

Guy Lofalk betonar att rekonstruktioner kan bli en kostsam historia, inte
minst i början tar det tid att gå igenom bolaget i syfte att förstå affären och
förutsättningarna för att lyckas. 

Samtidigt är själva syftet med en rekonstruktion att minska skulderna och i
förlängningen återställa det egna kapitalet genom ett ackord.

Vad gör en rekonstruktör konkret? 
”Rekonstruktören är som en lots som hjälper kaptenen och styrman genom
grund och grynnor. Ägare och ledning behåller kontrollen över företaget, till
skillnad från konkurs där en konkursförvaltare tar över.”

I första fasen handlar det om att ta fram en plan för rekonstruktionen och i
nästa fas om att få in pengar via extern finansiering. I tredje fasen gäller det
att få till en uppgörelse med borgenärerna, säger Guy Lofalk vidare. 

”Det är en arbetstung period då rekonstruktören ofta jobbar med
inköpsavdelningen som har stor insikt i borgenärerna.”
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Hur mycket tid spenderar en rekonstruktör normalt med bolaget? 
”I början träffas man varje dag, hela dagarna. Det viktigaste är inte juridiken
utan kommunikationen och att man förstår företaget, vad som har gått fel och
vad som ska göras för att det ska bli bra igen. Med ett större bolag är det i
princip 24–7.”

Vilken längd på rekonstruktionen ska man räkna med? 
”En rekonstruktion är sällan kortare än tre månader – tre veckor försvinner
före första borgenärssammanträdet. Tolv månader låter dock väldigt långt,
men det beror på förutsättningarna”, säger Guy Lofalk och syftar på Make Up
Stores rekonstruktion. 

Marcus Wenner anser att de flesta rekonstruktioner hinns med på mellan tre
och sex månader. 

”Om det är en finansiell rekonstruktion, där målet enbart är att komma
överens om ett ackord med fordringsägarna går processen snabbare. Ska
bolaget även göra stora förändringar i verksamheten tar rekonstruktionen
längre tid.”

Han tillägger:

”Ifall företaget inte kan stå sina kostnader, däribland skatter, ska
rekonstruktionen inte drivas vidare. Då är den bara ett sätt att mjölka ur
pengar på.” 

Linnea Bolter



Bilaga 18





Make Up Stores
konkursförvaltare punkterar
Planas påståenden
Enligt Planas vd dröjde det flera månader innan
Make Up Store lämnade över de underlag som Plana
begärde för att kunna avsluta rekonstruktionen.
Hittills pekar inget i advokatbyrån Carlers utredning
av konkursen på att detta stämmer. Dessutom visar
utredningen att Plana lovade borgenärerna att Make
Up Stores grundare personligen skulle betala
bolagets skulder om företaget saknade medel.

Linnea Bolter

Publicerad: 16 juni 2021, 21:15

På måndagen rapporterade Di om kosmetikkedjan Make Up Stores tolv
månader långa rekonstruktion som landade på en nota som var sex gånger
större än den summa rekonstruktören uppskattade när han sålde in
rekonstruktionen till bolaget. 

Enligt Make Up Stores grundare Mika Liias har Plana tömt bolaget och i
princip även hållit företaget gisslan i syfta att mjölka ur mer pengar under
rekonstruktionen. 

Planas vd, Christer Backman, nekar till alla anklagelser och hävdar att
offerten på 500.000 som rekonstruktören gav gällde vart och ett av Make Up
Stores bolag och endast för de första tre månaderna. Han påstår också att
Plana inte kunde avsluta rekonstruktionen eftersom Make Up Store inte
lämnade över de underlag som rekonstruktören begärde.

David Rutegård och Linda Schenholm på advokatbyrån Carler som ansvarar för Make Up
Stores konkursbo. Foto: Linus Meyer

Bilaga 19

https://www.di.se/nyheter/jag-forlorade-mitt-livsverk-plana-vagrade-slappa-make-up-store/
https://www.di.se/nyheter/planas-pressade-vd-nekar-till-anklagelserna-kravs-pa-1-4-miljoner/


Konkursförvaltaren Carler bemöter nu Christer Backmans påståenden med
hänvisning till utredningen av Make Up Stores konkursbo. 

Redan en knapp månad in i rekonstruktionen hade Plana tagit ut cirka 1,1
miljoner kronor i arvode. Även om den uppskattade kostnaden på 500.000
kronor gällde vart och ett av Make Up Stores två bolag, som Planas vd
Christer Backman hävdar, överskreds budgeten alltså första veckorna. 

Dessutom hade rekonstruktionen omöjligt kunnat genomföras på tre
månader eftersom varken Plana eller Make Up Store gjort de förberedelser
som krävs för att avsluta den på så kort tid, enligt Carler som konstaterar att
Planas påstådda prisuppgift för tre månader därför är irrelevant. 

Utredningen har inte heller funnit någon anledning att ifrågasätta Mika
Liias uppgifter om att Plana fått efterfrågade underlag av Make Up Store.

Att det tog tolv månader för rekonstruktören att ta fram ett ackordsförslag
berodde istället på hans egen oförmåga och på Planas affärsmodell att dra ut
på rekonstruktionen för att fakturera så mycket som möjligt, anser
konkursförvaltaren.  

Vidare var ackordsförslag som Plana skickade till tingsrätten den 17 februari
– fyra dagar före den sista tremånadersperiodens utgång – ofullständigt.
Vissa borgenärer saknades i borgenärsförteckningen, dessutom var vissa
skulder upptagna till felaktiga belopp. 

Endast 14 procent av borgenärerna stödde ackordsförslaget, vilket är långt
under den nivå som krävs (40 procent) för att ett ackordsförslag över huvud
taget ska få ges in till domstolen för förhandling. 

Därutöver uppgav Plana i ackordsförslaget att bolagets ställföreträdare (Mika
Liias) garanterade ackordet. Utan Mika Liias medgivande lovade Plana
därmed att han personligen skulle betala ackordet (skulderna efter
nedskrivning) om inte bolaget kunde betala det.

Linnea Bolter

Försäljning digitalt – kan ge
upp till 30% högre hitrate
Publicerad: 6 maj 2021, 13:17 Uppdaterad: 20 maj 2021, 14:50

Innehåll från Getaccept ANNONS
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Sverige översikt

Ansökningar 2019
255

För nuvarande aktiva bolag
75

Avvisade ansökningar
34

10 bolag som
 utförde flest rekonstruktioner under perioden

Byrå
Påbörjade 
rekonstruktioner 
2019

I nuläget pågående 
rekonstruktioner

Avslutade, för 
nuvarande aktiva bolag

Pågående sam
t 

avslutade fortfarande 
aktiva bolag %

Avslutade, bolag nu 
i konkurs

Avslutade, bolag nu 
i konkurs %

Rekonstruktioner 
som

 pågick över tre 
veckor

Rekonstruktioner 
som

 pågick över tre 
veckor %

Plana AB
42

0
12

29%
26

62%
38

90%
Ackordscentralen Väst AB, G

öteborg
16

1
5

38%
10

63%
2

13%
W
althon Advokater AB

15
0

2
13%

11
73%

13
87%

Christensson &
 Roth Advokater AB

15
1

3
27%

11
73%

15
100%

Ackordscentralen Stockholm
 AB

13
1

8
69%

4
31%

3
23%

Advokatfirm
an Fylgia

10
1

4
50%

4
40%

9
90%

Advokatfirm
an Carler AB

9
0

7
78%

2
22%

9
100%

Rosengrens Advokatbyrå G
öteborg

7
0

1
14%

6
86%

6
86%

Hellström
 Advokatbyrå KB

7
0

1
14%

5
71%

7
100%

Cirio Law
 Firm

6
0

4
67%

0
0%

6
100%

194
Ansökningar som

 pågick m
er än tre veckor

Bolag nu i konkurs

Pågående rekonstruktioner

132 6

N
otera att procentfall som

 ej totalt utgör 100%
 är då byrån utfört rekonstruktion åt sam

m
a bolag m

er än en gång under perioden. Bolaget räknas inte två gånger som
 nuvarande aktivt 

bolag eller bolag i konkurs
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Sverige översikt

Ansökningar 2020
344

För nuvarande aktiva bolag
121

Avvisade ansökningar
49

10 bolag som
 utförde flest rekonstruktioner under perioden

Byrå
Påbörjade 
rekonstruktioner 
2020

I nuläget pågående 
rekonstruktioner

Avslutade, för 
nuvarande aktiva 
bolag

Pågående sam
t 

avslutade fortfarande 
aktiva bolag %

Avslutade, bolag nu 
i konkurs

Avslutade, bolag 
nu i konkurs %

Rekonstruktioner 
som

 pågick över tre 
veckor

Rekonstruktioner 
som

 pågick över tre 
veckor %

Plana AB
64

30
10

63%
18

28%
60

94%
Svensk Företagsrekonstruktion

27
10

15
93%

2
7%

24
89%

Lofalk advokatbyrå
19

0
19

100%
0

0%
18

95%
Ackordscentralen Stockholm

 AB
18

9
5

78%
2

11%
4

22%
Ackordscentralen Väst AB, G

öteborg
16

11
1

75%
4

25%
5

31%
Advokatfirm

an Carler AB
15

2
13

100%
0

0%
13

87%
Rosengrens Advokatbyrå G

öteborg
10

3
4

70%
3

30%
9

90%
Advokatfirm

an Delphi i Ö
stergötland AB

9
0

7
78%

2
22%

9
100%

W
althon Advokater AB

8
3

2
63%

2
25%

5
63%

Lindskog M
alm

ström
 Advokatbyrå KB

7
6

0
86%

1
14%

7
100%

270
Ansökningar som

 pågick m
er än tre veckor

Bolag nu i konkurs

Pågående rekonstruktioner

66

104

N
otera att procentfall som

 ej totalt utgör 100%
 är då byrån utfört rekonstruktion åt sam

m
a bolag m

er än en gång under perioden. Bolaget räknas inte två gånger som
 nuvarande aktivt

bolag eller bolag i konkurs



Sverige översikt

Ansökningar 2019/01/01‐2020/11/11
598

För nuvarande aktiva bolag
196

Avvisade ansökningar
83

10 bolag som
 utförde flest rekonstruktioner under perioden

Byrå
Påbörjade 
rekonstruktioner 
2019‐2020

I nuläget pågående 
rekonstruktioner

Avslutade, för 
nuvarande aktiva 
bolag

Pågående sam
t 

avslutade fortfarande 
aktiva bolag %

Avslutade, bolag nu 
i konkurs

Avslutade, bolag nu 
i konkurs %

Rekonstruktioner 
som

 pågick över tre 
veckor

Rekonstruktioner 
som

 pågick över tre 
veckor %

Plana AB
105

30
22

50%
44

42%
93

89%
Ackordscentralen Väst AB, Göteborg

32
12

6
56%

14
44%

31
97%

Ackordscentralen Stockholm
 AB

31
10

13
74%

6
19%

11
35%

Svensk Företagsrekonstruktion
27

10
15

93%
2

7%
24

89%
Advokatfirm

an Carler AB
24

2
20

92%
2

8%
22

92%
W
althon Advokater AB

23
3

4
30%

13
57%

22
96%

Christensson &
 Roth Advokater AB

19
2

4
32%

12
63%

19
100%

Lofalk advokatbyrå
19

0
19

100%
0

0%
17

89%
Rosengrens Advokatbyrå Göteborg

17
3

5
47%

9
53%

15
88%

Advokatfirm
an Fylgia

11
1

5
55%

4
36%

11
100%

463
Ansökningar som

 pågick m
er än tre veckor

Bolag nu i konkurs

Pågående rekonstruktioner

198

110

N
otera att procentfall som

 ej totalt utgör 100%
 är då byrån utfört rekonstruktion åt sam

m
a bolag m

er än en gång under perioden. Bolaget räknas inte två gånger som
 nuvarande aktivt 

bolag eller bolag i konkurs



Rekonstruktioner, lista 

M
ålnum

m
er

Bolag
O
rg num

m
er

N
uvarande status

Rekonstruktör
Bolag

Tingsrätt
Inkom

m
et

Ä 331‐19
Rudskoga Svetsm

ekaniska AB
556664‐5635

Aktiv
Tom

as Arebo
Plana AB

Värm
lands tingsrätt

2019‐01‐22

Ä 440‐19
Betongfabriken i Glum

slöv AB
556674‐9288

Konkurs
Sofia Scherm

an 
Plana AB

Lunds tingsrätt
2019‐01‐25

Ä 1222‐19
Contribe AB

556620‐6586
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2019‐01‐28

Ä 237‐19
M
AAXbol Transportförm

edling AB
556892‐1935

Konkurs
Tom

as Arebo
Plana AB

Kristianstads tingsrätt
2019‐01‐28

Ä 2545‐19
JiBo Holding AB

556791‐4097
Aktiv

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2019‐02‐21

Ä 2538‐19
JB M

ark &
 Bygg AB

559064‐3937
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2019‐02‐21

Ä 3583‐19
W
M
 Tak &

 Fasad AB 
556998‐9360

Konkurs
Christer Backm

an 
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2019‐03‐12

Ä 1738‐19
Byggruppen M

ark och Anläggning i Västerås AB
556689‐7665

Konkurs
Sofia Scherm

an
Plana AB

Västm
anlands tingsrätt 

2019‐03‐25

Ä 431‐19
Rallarn AB

556973‐6837
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
Skellefteå tingsrätt 

2019‐04‐05

Ä 1548‐19
Benchnode Technology AB

556893‐2718
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
Vänersborgs tingsrätt 

2019‐04‐12

Ä 2002‐19
Grundgrossisten i Sverige AB

556971‐2267
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
Lunds tingsrätt

2019‐04‐18

Ä 288‐19
M
agnus &

 Roberts Transport AB
556532‐3093

Aktiv
Christer Backm

an 
Plana AB

Haparanda tingsrätt 
2019‐04‐25

Ä 5876‐19
Frihab AB

556917‐1936
Aktiv

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2019‐04‐26

Ä 6463‐19
Tobo N

etsolution AB
556653‐5067

Konkurs
Tom

as Arebo
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2019‐05‐08

Ä 1436‐19
Sanerarna i Ö

stersund AB
556761‐6452

Konkurs
Tom

as Arebo
Plana AB

Ö
stersunds tingsrätt

2019‐05‐10

Ä 2809‐19
Bråstaborg Villor AB

556985‐7617
Aktiv

Sebastian Stern
Plana AB

Västm
anlands tingsrätt 

2019‐05‐15

Ä 1308‐19
Disqovena AB

556644‐6869
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
Halm

stads tingsrätt
2019‐05‐22

Ä 2821‐19
N
ya JN

 Legosvets i Skillingaryd AB
556781‐3844

Konkurs
Tom

as Arebo
Plana AB

Jönköpings tingsrätt
2019‐07‐08

Ä 11179‐19
Esterand AB

556815‐7571
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
Södertörns tingsrätt 

2019‐07‐19

Ä 10090‐19
U
pplandskockens Restaurangdrift AB

559120‐5447
Konkurs

Christer Backm
an 

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2019‐07‐22

Ä 5128‐19
Bröderna Persson i Långsele AB

556907‐7364
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
N
acka tingsrätt

2019‐07‐23

Ä 11870‐19
M
adrik AB

556606‐8176
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
G
öteborgs tingsrätt

2019‐08‐12

Ä 2631‐19
Calle M

uddring &
 Sjöentreprenad AB

556402‐8842
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
Eskilstuna tingsrätt

2019‐08‐20

Ä 12208‐19
Ludw

igs Pool &
 Badrum

 Bygg AB
556829‐1297

Konkurs
Sebastian Stern

Plana AB
G
öteborgs tingsrätt

2019‐08‐20

Ä 2632‐19
Robin M

alm
ström

 M
askin AB

556955‐4297
Aktiv

Tom
as Arebo

Plana AB
Eskilstuna tingsrätt

2019‐08‐20

Ä 12369‐19
Prestigo AB

556929‐7921
Aktiv

Sebastian Stern
Plana AB

G
öteborgs tingsrätt

2019‐08‐22

Ä 12894‐19
M
alva Service AB

559129‐6354
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
Södertörns tingsrätt 

2019‐08‐27



Ä 12279‐19
KBT‐gruppen i Stockholm

 AB
556696‐0430

Konkurs
Christer Backm

an 
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2019‐09‐12

Ä 2300‐19
W
inna M

at&
Dryck AB

559144‐3600
Aktiv

Sebastian Stern
Plana AB

Varbergs tingsrätt 
2019‐09‐26

Ä 13310‐19
W
hyred AB

556458‐5353
Aktiv

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2019‐10‐02

Ä 13308‐19
W
hyred Retail AB

556607‐4109
Aktiv

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2019‐10‐02

Ä 13309‐19
W
hyred Finans AB

556674‐8538
Aktiv

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2019‐10‐02

Ä 13346‐19
Sten O

lofssons Åkeri AB
556596‐8277

Konkurs
Christer Backm

an 
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2019‐10‐03

Ä 12229‐19
Vidrax Bygg &

 Entreprenad AB
556990‐3684

Konkurs
Sebastian Stern

Plana AB
Attunda tingsrätt

2019‐10‐18

Ä 5390‐19
Hjertstedt Bygg i Värm

land AB
556249‐6728

Konkurs
Christer Backm

an 
Plana AB

Ö
rebro tingsrätt

2019‐10‐21

Ä 6641‐19
Patrik &

 N
iklas Taxitiänst AB

556790‐3801
Aktiv

Tom
as Arebo

Plana AB
Helsingborgs tingsrätt 

2019‐10‐21

Ä 13507‐19
M
anflex AB

556932‐0616
Konkurs

Sebastian Stern
Plana AB

Attunda tingsrätt
2019‐11‐08

Ä 13513‐19
Elfirm

an i N
orrlandsporten AB

556977‐8110
Konkurs

Sebastian Stern
Plana AB

Attunda tingsrätt
2019‐11‐08

Ä 60‐20
Boro N

ordic AB
556921‐9230

Konkurs
Tom

as Arebo
Plana AB

G
ävle tingsrätt

2020‐01‐08

Ä 346‐20
G
oyada AB

556523‐3904
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2020‐01‐10

Ä 398‐20
CashCom

 i Sverige AB
556664‐8407

Konkurs
Tom

as Arebo
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2020‐01‐10

Ä 85‐20
Veberöds Däck AB

556909‐0391
Aktiv

Christer Backm
an 

Plana AB
Ystads tingsrätt 

2020‐01‐10

Ä 130‐20
N
L Construction AB

559061‐1835
Konkurs

Sebastian Stern
Plana AB

Ångerm
anlands tingsrätt 

2020‐01‐17

Ä 293‐20
KF G

eo AB
559115‐2151

Konkurs
Tom

as Arebo
Plana AB

N
orrköpings tingsrätt 

2020‐01‐28

Ä 550‐20
BSAFE365 N

ordic Security Bevakning Västm
anland AB

559073‐2086
Konkurs

Tom
as Arebo

Plana AB
Västm

anlands tingsrätt 
2020‐01‐31

Ä 368‐20
Boa Vista AB

556650‐3263
Konkurs

Christer Backm
an 

Plana AB
U
ddevalla tingsrätt

2020‐02‐06

Ä 444‐20
Hem

ek Syd AB
556766‐2928

Aktiv
Pär Jansson

Plana AB
Ystads tingsrätt 

2020‐02‐11

Ä 2415‐20
Lexén M

atkultur AB
556576‐2282

Aktiv
Christer Backm

an 
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2020‐02‐17

Ä 2424‐20
Ham

lex AB
556976‐6701

Aktiv
Christer Backm

an 
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2020‐02‐17

Ä 2493‐20
Peo Karlsson Bygg AB

556920‐8217
Rekonstruktion pågår

Sebastian Stern
Plana AB

Attunda tingsrätt
2020‐02‐20

Ä 2750‐20
M
ake U

p Store AB
556437‐6795

Rekonstruktion pågår
Tom

as Arebo
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2020‐02‐21

Ä 2751‐20
M
ake U

p Shop Sw
eden AB

556461‐8485
Rekonstruktion pågår

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2020‐02‐21

Ä 1881‐20
Serventa i Sundbyberg AB

556722‐5544
Konkurs

Sebastian Stern
Plana AB

Solna Tingsrätt
2020‐02‐26

Ä 150‐20
N
är och Fjärr i N

orrbotten AB
556628‐2397

Konkurs
Sebastian Stern

Plana AB
G
ällivare tingsrätt

2020‐02‐28

Ä3268‐20
JSM

 Entreprenad AB
556967‐1380

Konkurs
Pär Jansson

Plana AB
G
öteborgs tingsrätt

2020‐02‐28

Ä 1553‐20
Tjörnarps Buss &

 Åkeri AB
556351‐9965

Rekonstruktion pågår
Pär Jansson

Plana AB
Lunds tingsrätt

2020‐03‐19

Ä 4470‐20
M
EvEx AB

556782‐1060
Aktiv

Tom
as Arebo

Plana AB
Södertörns tingsrätt 

2020‐03‐19

Ä 4268‐20
Enjoy FAB AB

559031‐4513
Konkurs

Sebastian Stern
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2020‐03‐19

Ä 4500‐20
Tim

e 2 Invest AB
556648‐1205

Rekonstruktion pågår
Sebastian Stern

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2020‐03‐23

Ä 4494‐20
M
agic Legend AB

556884‐2636
Konkurs

Sebastian Stern
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2020‐03‐23



Ä 4497‐20
Bo Furniture AB

556887‐0512
Aktiv

Sebastian Stern
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2020‐03‐23

Ä 3747‐20
Four G

ardens AB
556728‐8682

Konkurs
Pär Jansson

Plana AB
M
alm

ö tingsrätt
2020‐04‐03

Ä 1472‐20
2 Byggrabbar AB

556798‐6970
Rekonstruktion pågår

Tom
as Arebo

Plana AB
Kalm

ar tingsrätt 
2020‐04‐16

Ä 5949‐20
Ahl Ström

 AB
556868‐2396

Konkurs
Tom

as Arebo
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2020‐04‐16

Ä 4477‐20
The G

reat N
EW

 FEW
 agency  Ab

556634‐8834
Rekonstruktion pågår

Pär Jansson
Plana AB

M
alm

ö tingsrätt
2020‐04‐23

Ä 1035‐20
Flexit Transport AB

556570‐7279
Rekonstruktion pågår

Christer Backm
an 

Plana AB
Varbergs tingsrätt 

2020‐04‐24

Ä 7633‐20
M
istral G

ruppen AB
556487‐2207

Konkurs
Tom

as Arebo
Plana AB

Södertörns tingsrätt 
2020‐05‐12

Ä 2936‐20
CW

 Rör C yrus‐W
allenborg AB

556062‐5518
Rekonstruktion pågår

Tom
as Arebo

Plana AB
Västm

anlands tingsrätt 
2020‐05‐22

Ä 2942‐ 20
CW

 Rör Västerås AB
556074‐3139

Rekonstruktion pågår
Tom

as Arebo
Plana AB

Västm
anlands tingsrätt 

2020‐05‐22

Ä 2941‐20
Cw

 Rör i M
älardalen AB

556671‐9828
Rekonstruktion pågår

Tom
as Arebo

Plana AB
Västm

anlands tingsrätt 
2020‐05‐22

Ä3048‐20
Adm

inistrationsaktiebolaget Ran
556228‐2169

Rekonstruktion pågår
Tom

as Arebo
Plana AB

Västm
anlands tingsrätt 

2020‐05‐27

Ä 4277‐20
TPF‐G

46 Bygg AB
559172‐2144

Konkurs
Sebastian Stern

Plana AB
N
acka tingsrätt

2020‐06‐11

Ä 10053‐20
VN

P  Bygg AB
559126‐1705

Rekonstruktion pågår
Jonas Cederström

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2020‐06‐22

Ä 10176‐20
Hotel M

anagem
ent Sverige AB

556506‐7757
Rekonstruktion pågår

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2020‐06‐23

Ä 6000‐20
Avjäm

ningsteknik Entreprenad Stockholm
 AB

556722‐9173
Konkurs

Sebastian Stern
Plana AB

Solna Tingsrätt
2020‐06‐23

Ä 10162‐20
Tribe grand Hotel Falun AB

556984‐9267
Rekonstruktion pågår

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2020‐06‐23

Ä 10157‐20
Tribe Hotel  Strand i Sundsvall AB

556984‐9275
Rekonstruktion pågår

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2020‐06‐23

Ä 10168‐20
Tribe Hotel Statt i Ö

rnsköldsvik AB
556984‐9283

Rekonstruktion pågår
Tom

as Arebo
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2020‐06‐23

Ä 10171‐20
Tribe Hotel W

itt AB
556984‐9291

Rekonstruktion pågår
Tom

as Arebo
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2020‐06‐23

Ä 10164‐20
Tribe Hotel O

lofström
  AB

556984‐9309
Rekonstruktion pågår

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2020‐06‐23

Ä  10173‐20
Tribe Hotel Christian IV AB

556984‐9317
Rekonstruktion pågår

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2020‐06‐23

Ä 10169‐20
Tribe Hotel Statt Karlskrona AB

556984‐9325
Rekonstruktion pågår

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2020‐06‐23

Ä 10167‐20
Tribe Hotel Stadt i Härnösand AB

556984‐9358
Rekonstruktion pågår

Tom
as Arebo

Plana AB
Stockholm

s tingsrätt
2020‐06‐23

Ä 10160‐20
Tribe Hotel Billinge Hus AB

556984‐9366
Rekonstruktion pågår

Tom
as Arebo

Plana  AB
Stockholm

s tingsrätt
2020‐06‐23

Ä 10175‐20
Tribe Hotel Söderham

n AB
559122‐2913

Rekonstruktion pågår
Tom

as Arebo
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2020‐06‐23

Ä 10435‐20
Avjäm

ningsteknik Stockholm
 AB

556817‐1002
Konkurs

Sebastian Stern
Plana AB

Stockholm
s tingsrätt

2020‐06‐26

Ä 7836‐20
Sw

edish G
lobal Partners AB

556933‐3866
Aktiv

Tom
as Arebo

Plana AB
Attunda tingsrätt

2020‐07‐14

Ä 2595‐20
Bar &

 G
rill i Eskilstuna AB

556924‐5862
Aktiv

Christer Backm
an 

Plana AB
Eskilstuna  tingsrätt

2020‐07‐21

Ä 7918‐20
Fillnell AB

556941‐2975
Rekonstruktion pågår

Jonas Cederström
Plana AB

Solna Tingsrätt
2020‐08‐25

Ä 6123‐20
Lvls Tech AB

556891‐0664
Aktiv

Sebastian Stern
Plana AB

N
acka tingsrätt

2020‐08‐31

Ä 4241‐20
Liveside Event AB

556784‐7552
Rekonstruktion pågår

Jonas Cederström
Plana AB

Värm
lands tingsrätt

2020‐09‐03

Ä 16780‐20
P A Luftkontroll AB

556682‐0584
Rekonstruktion pågår

Jonas Cederström
Plana AB

Södertörns tingsrätt 
2020‐10‐20

Ä3100‐20
N
ikor  AB

556719‐0474
Rekonstruktion pågår

Jonas Cederström
Plana AB

Luleå tingsrätt
2020‐10‐27



Ä 3769‐20
JJ Tak och Bygg

559143‐1316
Rekonstruktion pågår

Jonas Cederström
Plana AB

G
ävle tingsrätt

2020‐10‐27

Ä 17873‐20
Bam

boo Food Stockholm
 AB

556900‐9870
Aktiv

Sebastian Stern
Plana AB

Södertörns tingsrätt 
2020‐11‐05

Ä 1345‐20
Stanislaw

 N
 Byggservice AB

556875‐7776
Rekonstruktion pågår

Pär Jansson
Plana AB

Hässleholm
s tingsrätt

2020‐11‐11
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Joakim Lundqvist

Från: Christer Backman <christer.backman@plana.se>  
Skickat: den 11 december 2020 11:21 
Till: Linnea Bolter <linnea.bolter@di.se> 
Ämne: Svar på dina frågor 
 
Hej, 
 
Tack för ditt mejl! Av dina frågor att döma så finns det konkurrenter till oss som är kritiska till vår verksamhet. Jag 
förstår att det kan finnas en frustration kring att vi är en liten uppstickare på en marknad som advokater och 
konkursförvaltare tycker är deras. Jag och min kollega Tomas Arebo har skrivit om det temat nyligen och läs det 
gärna som bakgrundsinformation: https://www.foretagande.se/det-behovs-fler-rekonstruktorer-som-bygger-upp-
foretag-istallet-for-konkursforvaltare-som-monterar-ned  
 
* Mellan tummen och pekfingret – ungefär hur många av 100 rekonstruktioner som Plana tar sig an landar i ett 
ackord/lyckas? 
Vi är ett Gasellföretag som får väldigt många turnaround-uppdrag och har vuxit mycket de senaste åren. Det är ett 
resultat av att vi har varit väldigt framgångsrika och värdefulla för våra uppdragsgivare, som också rekommenderat 
oss vidare.  
 
Vi har statistik på alla rekonstruktioner och rekonstruktörer för 2019 och 2020 och av 108 rekonstruktioner har 56 
klarat sig,  vilket kan sättas i relation till att cirka tre fjärdedelar av alla rekonstruktioner misslyckas enligt Svenskt 
näringsliv. 
 
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/kraftig-okning-av-antalet-
foretagsrekonstruktioner_1005211.html   
 
* Finns det case som ni, i backspegeln, inte borde tagit er an? 
Absolut och det tror jag att vi delar med många konkursförvaltare. Vi jobbar ju ofta med små och medelstora bolag 
och det är svårare att lyckas med rekonstruktioner för mindre bolag men vi tycker att det är viktigt att alla ska få en 
chans, samtidigt som vi lärt oss av de minor vi har gått på och nu gör bättre kontroller innan vi tar oss an uppdrag än 
för ett par år sedan. 
 
* Flera stämningar har riktats mot Plana rör arvoden. Hur ser du på det? Blir det dyrare för företagen att anlita 
Plana än andra rekonstruktörer? 
Vi har inget att dölja och välkomnar utredningar. Vi är transparenta med våra arvoden och jag vågar säga att vi inte 
är dyrare än traditionella konkursförvaltare och advokater är ju inte direkt kända för låga arvoden.   
 
* Kritik/påståenden som framförts är att Plana själva kontaktar företag som har betalningssvårigheter. Stämmer 
det? Och vad anser du, är det rätt eller fel att marknadsföra sig den vägen som rekonstruktör? Här har ju 
advokatsamfundet sina egna regler att hålla sig.  
Många rekommenderar oss och av naturliga skäl givet vår inriktning på turnarounds så kommer vi i kontakt med 
flera företag som befinner sig i en stressad situation. Att vi delar med oss av vår kunskap om vi har kontakt med 
bolag som har en svår situation tycker jag inte är kontroversiellt. 
 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 
Christer Backman 
VD / REKONSTRUKTÖR  
  

Bilaga 23



2

 
Mobil 076-165 80 47 Web plana.se  

Växel 08-559 013 90 E-post christer.backman@plana.se  

  
  

 

 

   

 

 

 
 

Från: Linnea Bolter <linnea.bolter@di.se>  
Skickat: den 11 december 2020 09:59 
Till: Christer Backman <christer.backman@plana.se> 
Ämne: Kort intervju klockan 11:00 
 
Hej igen Christer,  
 
Jag skriver som sagt om rekonstruktioner och vill gärna reda ut det som kommit upp i samtal med 
konkursförvaltare:  
 
* Mellan tummen och pekfingret – ungefär hur många av 100 rekonstruktioner som Plana tar sig an landar i ett 
ackord/lyckas? 
 
 
* Finns det case som ni, i backspegeln, inte borde tagit er an? 
 
 
* Flera stämningar har riktats mot Plana rör arvoden. Hur ser du på det? Blir det dyrare för företagen att anlita Plana 
än andra rekonstruktörer? 
 
 
* Kritik/påståenden som framförts är att Plana själva kontaktar företag som har betalningssvårigheter. Stämmer 
det? Och vad anser du, är det rätt eller fel att marknadsföra sig den vägen som rekonstruktör? Här har ju 
advokatsamfundet sina egna regler att hålla sig. till.  
 
Vi hörs klockan 11.  
 
Många hälsningar,  

Linnea   
 
--  
Linnea Bolter 
Dagens industri 
Reporter företagande 
Mobil: 073-558 49 89 
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Bfhlaw Info

Från: Christer Backman <christer.backman@plana.se>
Skickat: den 18 december 2020 22:40
Till: Linnea Bolter
Ämne: Kommentar till artikeln
Bifogade filer: Rekonstruktioner statistik 2019-2020.pdf

 
Hej Linnea, 
  
Jag läste artikeln nyss och det är varken sant eller opartiskt/neutralt att beskriva verkligheten som att vi misslyckas 
med 97 procent av våra rekonstruktioner. Rapporten som det hänvisas till handlar om en begränsad tidsperiod med 
massor av kriterier, om och men -  och utan alla dessa om och men så stämmer siffran helt enkelt inte. Detta måst 
strykas, ändras eller förtydligas. 
  
Kronofogdens kartläggning är begränsad till att studera lönegaranti kopplad till rekonstruktioner, det vill säga, den 
handlar inte om rekonstruktioner i allmänhet och den är snävt begränsad i tid till andra halvåret 2019. 
  
Faktum är att rekonstruktörer vid Plana har förordnats i totalt 23 rekonstruktioner under den tidsperiod som 
utredningen hänvisar till - av dem är idag 7 bolag verksamma och har på olika sätt lyckats skapa framtid genom 
rekonstruktionen.  
  
Du kan se en sammanställning av statistik kring rekonstruktioner för 2019 som vi varit involverade i här: 
https://plana.se/plana-forklarar/planas-statistik-kring-rekonstruktioner-2019-och-2020/ 
  
Bifogat kan du också se en pdf med statistik för 2019 och 2020.  
  
Vi tycker att det viktiga är att se till varje bolag som lyckas och att flera bolag faktiskt har fått chansen till att skapa 
en framtida verksamhet. Varje bolag som lyckas med rekonstruktionen är en stor framgång för alla. 
Rekonstruktörsrollen är lite som att vara läkare. Det vill säga om man tar hand om lindrigt sjuka patienter så 
överlever de flesta, men om man tar hand om allvarligare fall så kanske inte alla klarar sig. Men det innebär väl inte 
att man kan låta bli att försöka rädda dom som är akut och allvarligt sjuka? 
  
Jag är också förvånad över att du säger att vi är svåra att få tag på. Jag har svarat på alla dina frågor rakt och öppet.  
  
Med vänliga hälsningar 
 
Christer Backman 
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Joakim Lundqvist

Från: Christer Backman  
Skickat: den 21 januari 2021 16:46 
Till: peter.fellman@di.se 
Ämne: Begäran om rättelse 
  
Hej, 
  
Jag skriver till dig för att begära rättelse i en väldigt hårt vinklad artikel, som inte bygger på fakta utan 
felaktiga uppgifter.  
  
https://www.di.se/nyheter/mardromsfacit-de-misslyckas-i-97-procent-av-fallen-pressas-av-stamningar/ 
  
I rubriken och i artikeln står det att Plana misslyckas i 97 procent av fallen. Den uppgiften stämmer inte 
med verkligheten. Faktum är att rekonstruktörer vid Plana har förordnats i totalt 23 rekonstruktioner 
under den tidsperiod som utredningen hänvisar till - av dem är idag 7 bolag verksamma och har på olika 
sätt lyckats skapa framtid genom rekonstruktionen.  
  
Till saken hör också att tillsynsmyndighetens utredning endast utreder ärenden med lönegaranti och vilka 
som avslutas i offentligt ackord. Det finns fler andra sätt att avsluta och lyckas med en rekonstruktion. 
  
Du kan se en sammanställning av statistik kring rekonstruktioner för 2019 som vi varit involverade i här: 
https://plana.se/plana-forklarar/planas-statistik-kring-rekonstruktioner-2019-och-2020/ 
  
Artikeln framställer vidare vårt företag i ett generellt dåligt dager och det är extremt olyckligt eftersom 
den ”fakta” som historien bygger på inte har fast förankring i verkligheten. 
  
Jag har svarat på alla frågor från journalisten Linnea Bolter i samband med publiceringen och efter 
publiceringen skickade jag följande mejl: 
  
Hej Linnea, 
  
Jag läste artikeln nyss och det är varken sant eller opartiskt/neutralt att beskriva verkligheten som att vi 
misslyckas med 97 procent av våra rekonstruktioner. Rapporten som det hänvisas till handlar om en 
begränsad tidsperiod med massor av kriterier, om och men -  och utan alla dessa om och men så stämmer 
siffran helt enkelt inte. Detta måst strykas, ändras eller förtydligas. 
  
Kronofogdens kartläggning är begränsad till att studera lönegaranti kopplad till rekonstruktioner, det vill 
säga, den handlar inte om rekonstruktioner i allmänhet och den är snävt begränsad i tid till andra halvåret 
2019. 
  
Faktum är att rekonstruktörer vid Plana har förordnats i totalt 23 rekonstruktioner under den tidsperiod 
som utredningen hänvisar till - av dem är idag 7 bolag verksamma och har på olika sätt lyckats skapa 
framtid genom rekonstruktionen.  
  
Du kan se en sammanställning av statistik kring rekonstruktioner för 2019 som vi varit involverade i här: 
https://plana.se/plana-forklarar/planas-statistik-kring-rekonstruktioner-2019-och-2020/ 
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Bifogat kan du också se en pdf med statistik för 2019 och 2020.  
  
Vi tycker att det viktiga är att se till varje bolag som lyckas och att flera bolag faktiskt har fått chansen till 
att skapa en framtida verksamhet. Varje bolag som lyckas med rekonstruktionen är en stor framgång för 
alla. Rekonstruktörsrollen är lite som att vara läkare. Det vill säga om man tar hand om lindrigt sjuka 
patienter så överlever de flesta, men om man tar hand om allvarligare fall så kanske inte alla klarar sig. 
Men det innebär väl inte att man kan låta bli att försöka rädda dom som är akut och allvarligt sjuka? 
  
Jag är också förvånad över att du säger att vi är svåra att få tag på. Jag har svarat på alla dina frågor rakt 
och öppet.  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Christer Backman 
----- 
  
Tyvärr har jag inte fått någon återkoppling från Linnea och artikeln med felaktiga uppgifter ligger kvar på 
er hemsida.  
  
Jag skriver därför till dig för att be dig se över dessa för oss väldigt allvarliga felaktigheter. Personligen 
tycker jag att journalistik handlar om att skildra verkligheten utifrån fakta på ett oberoende och opartiskt 
sätt. Inte, som i det här fallet, dra svepande slutsatser baserat på lösryckt statistik från en begränsad 
tidsperiod och bara delvis beskriva sammanhanget och förutsättningarna för siffrorna.  
  
Artikeln tar även upp ett uttalande från konkursförvaltaren Bromé som ifrågasatt Planas ABs arvode i 
rekonstruktionen av Betongfabriken. Detta utan att vidare utreda frågan och låta Plana att uttala sig i 
sakfrågan. Där har i ett allmänt uttalande från mig klippts inutifrån en allmän frågeställning. 
Konkursförvaltaren har ingen erfarenhet av rekonstruktioner och uttalar sig i egen sak utan erforderlig 
kunskap och insikt i frågan. Saken skall prövas i rätten på sedvanligt sätt- och det välkomnar vi. 
  
Det har även återgivits som att Plana är oseriösa vid kontakter med klienter genom uttalandet om att 
Plana har ”tveksamma metoder att ragga kunder”. Det finns ingen som helst grund för det uttalandet. 
  
Plana är som en relativt ny aktör en utmanare i ett område där konkursförvaltare tidigare haft monopol. Vi 
har lyckats på många sätt och hjälp många företag och företagare. Detta kan förstås ha rört upp känslor 
hos de konkurrenter som lett fram till denna historia, men det innebär inte att ni kan publicera rena 
faktafel på detta sätt. 
  
jag vill se en rättelse baserat på riktig statistik och information, som är nyanserad och klarläggande. Vi 
finns tillgängliga om ni behöver mer information från oss eller vill ställa ytterligare frågor. 
  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Christer Backman 
VD / REKONSTRUKTÖR 
   
  

  
Mobil 076-165 80 47 

 
Adress Täby Centrum, kontorshus K3 

Växel 08-559 013 90 
 

Box Box 2886 187 28 Täby 
Web plana.se  

 
E-post christer.backman@plana.se  
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Joakim Lundqvist

Från: Christer Backman  
Skickat: den 30 april 2021 14:08 
Till: 'Linnea Bolter' <linnea.bolter@di.se> 
Ämne: Sv: Ang yttrande/återkrav från Make Up Stores konkursbo 

  

Bästa hej, 

  

1.Det finns ingen pågående process gällande återkrav. Det totala beloppet av debiteringen i det specifika 
ärendet har avsett såväl rekonstruktionskostnader som tilläggstjänster inom administration, som bolaget 
avtalat om separat med anledning av deras personalbrist internt. Skulle frågan väckas tar vi ställning till 
eventuellt bestridande. 

  

2. Det är svårt att bemöta en sådan åsikt som konkursförvaltare har när bolaget väl gått i konkurs. Bolaget 
ansökte om förlängning av rekonstruktionen med utgångspunkt i hur situationen såg ut för bolaget då. Vid 
tidpunkten för förläningarna tillstyrkte skatteverket och rekonstruktören ansökningarna och tingsrätten 
delade våra bedömningar och fann att det fanns såväl särskilda som synnerliga skäl för att låta 
rekonstruktionen fortsätta. Förlängningarna i tingsrätten är protokollförda, där framgår grund för 
rekonstruktionens fortsättning. 

  

3.Coronapandemin påverkade handeln negativt i extremt hög utsträckning vilket föranledde att intjäningen 
inte kom tillräckligt snabbt för att utge ett finansierat ackordsförslag.  

  

4.Vi verkar för att göra rekonstruktioner mer tillgängliga– något som ligger i linje med EU-direktivet. Vårt 
engagemang i de små och medelstora bolagen är mycket uppskattat hos ägarledda bolag som i normala 
fall kanske inte får gehör hos de traditionella advokatbyråerna.   

  

  

Med vänliga hälsningar 

  

Christer Backman 
VD  
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Mobil +46 76 165 80 47 Web plana.se  

Växel +46 10 179 49 49 E-post christer.backman@plana.se  

 

  

 
  

 

 

   

 

 

  

  

Från: Linnea Bolter <linnea.bolter@di.se>  
Skickat: den 30 april 2021 10:20 
Till: Christer Backman <christer.backman@plana.se> 
Ämne: Ang yttrande/återkrav från Make Up Stores konkursbo 

  

Hej Christer,  

  

Vill du kommentera följande? Se fetade frågor nedan:  

  

* Konkursboet för Make Up Store kräver tillbaka 1,1 miljon kronor av arvodet från rekonstruktionen. Kommer ni att ta strid mot 
återkravet?  

  

* Enligt konkursförvaltarna borde rekonstruktionen ha avbrutits efter tre månader med anledning av bolagets oförmåga att betala 
sina skatteskulder. Vad hade ni för skäl till att fortsätta under sammantaget 12 månader? 

  

* Vilken är Planas bild av att rekonstruktionen inte lyckades? 

  

* Ny kritik mot hur Plana skaffar sig kunder har kommit upp, både från advokater och från företagare. Hur ser du på kritiken att ni 
medvetet söker upp svaga företag? 

  

Du kan återkomma via mejl eller telefon.  

  

Bästa hej,  
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Linnea Bolter 

  

__ 

Linnea Bolter 

Dagens industri 

Reporter företagande 

Tfn: 08-573 650 21 

Mobil: 070-735 00 08 
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Bfhlaw Info

Från: Christer Backman <christer.backman@plana.se>
Skickat: den 26 maj 2021 15:01
Till: Linnea Bolter
Ämne: Sv: Kommentera Skatteverkets yttrande?

Hej Linnea, 
Plana har i uppdrag att rekonstruera Elbolaget A&T och det är ett uppdraget som pågått en tid. Under den tiden har 
uppdraget hanterats på ett för alla parter bästa sätt, där både borgenärernas och bolagets intressen tillvaratas. 
Rekonstruktionen fortlöper enligt plan och det finns goda förutsättningar att den lyckad. Det finns ett förtroende för 
det arbete som har gjorts från de borgenärer vi talat med. 
Det är viktigt att rekonstruktionen sker till det bästa för både bolaget och borgenärerna. 
  
Plana skall inkomma med ett yttrande i fråga om skatteverkets begäran, vilket ger en klar bild över våra svar på de 
påståenden som skatteverkets borgenärsombud gör. Där kommer de ärenden som skatteverket hänvisat till 
klargöras. 
  
Skatteverkets ifrågasättande bedömer vi grundar sig på de spekulativa och ogrundade skriverier som publicerats i DI 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 
Christer Backman 
VD   
  

Mobil +46 76 165 80 47 Web plana.se  

Växel +46 10 179 49 49 E-post christer.backman@plana.se  

  
  

 

 

   

 

 

 
 

Från: Linnea Bolter <linnea.bolter@di.se>  
Skickat: den 26 maj 2021 12:22 
Till: Christer Backman <christer.backman@plana.se> 
Ämne: Kommentera Skatteverkets yttrande? 
 
Hej Christer,  
 
Vi kommer att rapportera om Skatteverkets yttrande som lämnats till Kalmar tingsrätt ang att vägra rekonstruktion om den hanteras 
av Plana.  
 
Vill du kommentera deras ställningstagande? I så fall behöver jag det så snart som möjligt.  
 
Vänligen,  
 
Linnea Bolter 
__ 
Linnea Bolter 
Dagens industri 
Reporter företagande 
Tfn: 08-573 650 21 
Mobil: 070-735 00 08 
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Bfhlaw Info

Från: Christer Backman <christer.backman@plana.se>
Skickat: den 27 maj 2021 19:57
Till: Linnea Bolter
Ämne: Sv: Kommentera ny artikel?

Hej, 
 
Vi vill ge alla företag och företag en andra chans att rädda verksamheten och jobben, även de som har svåra 
förutsättningar att lyckas. Men varje lyckat räddningsförsök sparar jobb, skapar skatteintäkter och blir en möjlighet 
för företagaren att fortsätta att utveckla sitt företag. 
 
Ibland jobbar vi med svårt sjuka patienter, och tyvärr så går inte alla att rädda. 
 
Nikors rekonstruktion pågick i sex månader och vårt arvode för hela perioden var 268 000 kr, drygt 44 000 i månade 
och 46 % under budget. Sannolikt alltså en av Sveriges billigast rekonstruktioner det senaste året.  
 
Nikors egen likviditsplan som legat till grund för rekonstruktionen hade omsättning på 3,2 miljoner för sex månader, 
pga Corona blev utfallet under en miljon och bolaget behövde mer tid innan det framtagna ackordsförslaget kunde 
skickas ut. 
 
Vår rekonstruktör tog fram ett ackordsförslag på uppdrag av företrädaren från Nikor som denna inte kunde sända ut 
på grund av att utbildningsbolaget fick för många avbokningar och en förlängning av rekonstruktionen behövdes. 
 
Vi och företrädaren för bolaget lyckades genom kostnadsbesparingar och hårt arbete, att uppnå ett positivt resultat 
under första kvartalet, och vi såg en möjlighet till ett lyckat ackord, men Skatteverket tillstyrkte inte en ny 
förlängning av rekonstruktionen eftersom att rapportering, redovisning och betalning inte skötts historiskt. 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 
Christer Backman 
VD / REKONSTRUKTÖR  
  

Mobil +46 76 165 80 47 Web plana.se  

Växel +46 10 179 49 49 E-post christer.backman@plana.se  

  
  

 

 

   

 

 

 
 

Från: Linnea Bolter <linnea.bolter@di.se>  
Skickat: den 27 maj 2021 14:50 
Till: Christer Backman <christer.backman@plana.se> 
Ämne: Kommentera ny artikel? 
 
Hej Christer,  
 
 Vi kommer att publicera en intervju med en företagare som riktar anklagelser mot Plana. Det gäller företaget Nikor som nyligen 
försatts i konkurs.  
 
Det han säger är: 
 
* Planas arvode motsvarar hälften av företagets omsättning 
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* Arvode plockades ut utan att han informerades i förväg 
* Han fick be om fakturaunderlag 
* Rekonstruktören gjorde i princip inget arbete under det halvår rekonstruktionen pågick, och tog aldrig fram ett förslag till 
ackrodsuppgörelse. 
 
Vill du bemöta detta?  
 
Vänligen, Linnea Bolter, Di 
070735008 
--  
Linnea  
 
 
PS. Jag har nytt mobilnummer sedan 10/2 och nås på 070-735 00 08 
__ 
Linnea Bolter 
Dagens industri 
Reporter företagande 
Tfn: 08-573 650 21 
Mobil: 070-735 00 08 


